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ΤΟῊΗΝ Τι. ΝΗΙΪΤΕ, Ὁ.Ὁ. Οχον. 

Υ3 ΧΝ3 
ΓΟΝΘΌΟΝ Ὁ. 4. ΔΔἋ 

ΚΟΝΟΜΑΝΒ ΘΟΆΞΒΕΝ, ΑΝ οσ 

τ 1875 : 

ΡΟΝ ΑἹ] »ἱρῆξς γεςεγνεαά 



ΟΝΌΟΝ :-ΡΕΙΝΤΥΤΕῸ ΒΥ 

ΦΡΟΥΤΤΙΒΥΟΟΗ ΑΝῸ (Ο., ΝΕΝ -Θ Υ ΚΕΕΤ. ΔΟΙΑῈΝ 

ΑΝῸ ΡΑΚΙΙΙΑΜΕΝΤΥΤ 9 ἘΕΕΤ' 



ῬΑ ΒΑ Γι 

ὌΝΘΕΞΒ ΤΗΕ ΤΙΤΙΕ οἱ “ Οταμπηηγαῦ ΘΌΠοοὶ Τοχίϑ ἢ ᾿ἱ 

15 ᾿Ἰηςε ἀρ 4 ἴο 15516 5 Οἢ ΡοΟΥΓΟΠ5 οὗ βονϑύαὶ (]δβϑισδὶ 

ὙΟΓΚΒ ἃ5 δύ υϑ04}}ν τοαὰ ἴθ [6 ΟΥ̓Δ ΠΔΥΥ σΟΌΥΞΘ 

ΟΣ δαιοαῖῖοπ. Το, δ οἢ οὗ ([ἢ6 “7οχίβ." ΜΠ δ 

ΔΡροηαρα ἃ Νοσδθιίασν οὗ 1ηΠ6 ννοτάθ ΟσΟ.ΓΊΠς 

τΠ6Ύ6Ίη. 

Ι͂Ὶ ογάδυ. {παΐὶ 6 ῃρῆΐϊ τηδῖα τΠ6 Νοσα θυ] 65 α5 

]ΠΕἸγ δοσθρίβ 6 ἃ5 ΡΟβϑΊΌ]6, [η6 Ε ΑἸοΥ Ρυΐ Πἰτη 561 

ἰηΐο σομητηπἰσδῖίοι ἢ 1Π6 Ῥυϊηςῖραὶς οὗ ναγίοιι 

Θ0ῇοοΙ5. Ι͂ [6 ΟΡΙΠοηθ ἢ6 νγὰβ ὈΥ ἴΠ|15 ΠΊ6Δη5 

ΘηΔΌΪΕα ἴο οοἸ]]Θοὶ 6 ἐουπηά ἃ γο ΚΑ ]6 αἰ ἤδγθηςθ 

85 ἴο {Π6 νάᾶῖτ6 οὗ Εἰ πηοΪοσυ. [ἢ 50ΠῚ6 Ο4565 1 νγ85 

ΠΕ]ά το Ὀδ οὗ νεϑῦυ βιιθοσγάϊηαίς δοσοιηΐ ; 1ἴΠ ΟἸΠΘΥΚς 

Οἴϊ νγὰ5 Ἰοοκβά ἸρΡΟη 85 οὗ ἐοσεπγοβὶ ᾿ππρογίδηςθ. 

ος ὙΠ [656 ἔδοί5 Ραίοσα ἢϊπι, τΠ6 Ε ἀϊΐον μὰ5 δη6α- 

 γουτοά ἴο πηρεὶ [Π6 νίανν5 οὗ Ῥοτἢ ρατίῖςθ, ΕῸΥ 50 ἢ 

Ἂ ΝῊ ὡς 



ἷν ῬΑΣΖΑ͂ΟΚΕ. 

ἃ5 ψου]α παν ἴῃς τηθδὴβ οὗ σοῃβίγηρ δἰοηθ 500- 

ΡἰϊΘα, τ[ῃ6 ΕΠΡΊ5ἢ ταπάδγίησβ οὗ ἴῃ6 ϑθνοίαὶ ατοεκ 

νγοτάβ ἀγα ρῥυιηϊβα ἴῃ 1411 ἴγρα ; 50 1ῃΠδϊ ννῆαδῖζ 15 ἴὴ 

{Ππ|5 σα56 πββαβα τὙϑδά!]ν τηδείβ [ἢ6 ανθ. ΕῸΥΪ [Π056, 

᾿οννανουῦ, ψπῸ τοραγὰ δἰ] ΟΡῪ ἃ5 δῇ δϑϑαθηῖαὶ 

τὰ ἢ Πᾶ5 ὈθΘθη ἀἄοηθ ἴο οαυτν οἷ ΓΠΘῚΓ νυ 565. [1}ἢ 

411 σα565 [ῃς6 οὔ ρίη οὗ ἃ ψογά ἰ5 δσίαϊβα, ννῆξη Κπούνῃ, 

δῇ 1ῃ6 σοπμηβηοριηθδηΐ οὗ {Π6 αὐίίοϊθ, 1 σοπηδοιρά 

ν᾿ δηοίῃού ατξεῖκ ννογά ; δ [Π6 δηά οἵ ἴἴ, 1 ἀδγινεα 

ἔγοπιλ 8ΔΠῪ οἴποῦ δουζτοθ. ἌΉΠ6 δαγ ΠΟΥ 51}}}, τ 6 

ΡΥΙΠΊΑΥΥ ΟΥ̓ ΘΙΥΠΊΟΙΟρσΊΟΑ] τηδδηϊηρ 15 αἰννανϑ σίνρϑῃ, 

νη ἰηνοιίθα σομηπηαβ, ἰῃ ἀοπηδῃ ἴνρα, δῃὰ 50 

ΤΟ «50 οὗ βδοῇ νογα 5 Πιβίογυ ἃ5 15 πεαάπι τὸ 

Ὀτίηρ ἀοννῃ 115 σμαΐηῃ οἵ πιθδηΐηρβ ἴο [6 Ἔϑρξοὶαὶ 

ἔογοβ, ΟΥ̓ ἔοΐοβϑ, αἰζδοῃιηρ ἴο ἢ ἴθ ΠΥ ραγουϊαῦ 

( Τοχί." 

ΤΟΝΡΟΝ : 1873. 



ΞΈΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ᾿ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α΄. 

ΒΒΟΘΙς 1. 
-----.-'.-.-.-- 

ΠΗΆΡΤΕἪΕΝ..Ὶ, 

Ὀαυῖαβ δπὰ Ῥαγυϑαίϊβ, {πΠ6 ραγβηΐς. οἵ Ασίαχευχοβ δῃά Ουυαβ.-ὸ 
ΠΠ|π655 απ Τϑαῖῃ οὗ Τασῖ5. ---Ασοδβϑίο οὗ Ασγίαχουχεϑ.--- Γιϑθα- 

ῬΠΘΥΠ65 δοοῖιβο5 Ουσις οὗ ἐγεαβοη.---Ουτιβ, θεϊηρ ραγάοπεά δἱ {π8 

Ἰηϊοχοαϑϑίοη οὗ ἢὶ5 τηοίμοῦ, γοϊασης ἴο ἢϊ5 ΘΔΕΓΑΡΥ. --Ηξ τγαῖβες ἃ 

Ιαῦξε ἀύὰγν οὗ ασεεκϑ. 

1. ΔΑΡΕΓΟΥ͂ καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται 
παῖδες δύο πρεσβύτερος Ἀν) ̓Αρταξέρξης; 
γεώτερον δὲ Κῦρός. ᾿Επεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος, 

καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετό οἱ 
τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. 2. ὋὉ μὲν οὖν 
ρδέθύτερος παρὼν ἐτύγχανε" Κῦ ῦρον δὲ μετα- 
πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς αὐτὸν σατράπην 
ἐποίησε" καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε 
πάντων, ὅσοι εἰς ἹΚαστωλοῦ πεδίον ἀθροίζοντα!. 

Β 
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! ͵ ' " 

Ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος, λαβὼν Τισσαφέρνην 
ὡς φίλον" καὶ τῶν Ἑλλήνων δὲ ἔχ ἔχων ὁπλίτας 

ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν 

Παῤῥάσιον. 

9, Ἐπειδὴ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος, καὶ 
κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισ- 

σαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ: ὋὉ δὲ πείθ- 

εταί τε καὶ συλλαμβάνει Κῦρον, ὡς ἀπο- 

κτενῶν" ἡ δὲ μήτηρ, ἐξαιτησαμένη αὐτὸν. 
5 7 ᾿] Ἁ Ἁ }] ΄ [ἐ 

ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν. 4. Ὁ 
᾽ ς ᾽ ω ’ ἈΝ » ἃ 

δ᾽, ὧς ἀπῆλθε, κινδυνεύσας. καὶ. ἀτιμασθεὶς, 
βουλεύεται, ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ 
ἀδελφῷ, ἀλλ᾽, “ἢ ἣν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ 

ἐκείνου. ἸΠαρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε 
ἝΞ ὙΡΣ 7 »Ὰ 5 " “ Ἃ ὠω 

τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον, ἢ τὸν 

βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην. ὅ. Ὅστις δ᾽ ἀφικ- 
γεῖτο τῶν παρὰ βασώλάον πρὸς αὐτὸν, πάντας 

οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο, ὥσθ᾽ ἑαυτῷ μᾶλ- 
λον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. Ἰζαὶ τῶν παρ᾽ 

ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο, ὡς ὧς πολεμεῖν 
τε ἱκανοὶ εἴησαν, καὶ εὐνοϊκῶς ὃς, ἔχοιεν αὐτῷ. 
6. 6. Τὴ» δὲ “Ἑλληνικὴν ᾿δύναμιν ἤθροιξεν, ὡς 
μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι 

: Φ 
ἀπαρασκευαστότατον λάβοι βασιλέα. ῶδε 



έ ᾿ 

ψι ασοο ὰΥ  πασ  ΑᾳῳΝ 

᾽ 

ΨΌΟΟΚ.. ΟΕ ΖΑ 3 

Ὁ 3 Ἄ ΕἾ Ζ ΑΝ ἐς 3 
οὖν ἔποιειτο τὴν συλλογὴν " οποσᾶς εἴχε 

φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι, παρήγγειλε τοῖς 
φ ε 7 ’ 5) φρουράρχοις ἑκάστοις, λαμβάνειν ἄνδρας 11ε- 

᾿ Ψ ῇ Ν ῇ ψ 
λοποννησίους ὃτι πλείστους καὶ βελτίστου»: 
ς 9 7 ᾽’ ΄ὰ ’ 
ὡς ἐπιβουλεύοντος ισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. 

ΔΑΝ Ὁ ἐῷ ᾿ Καὶ γὰρ ἦσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους 
τὸ ἀρχαῖον, ἐκ βασιλέως δεδομέναι" τότε δ᾽ 
3 7 Ἂν, ΄“᾿ Ἂ Ἁ Υ͂ 

ἀπέστησαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι, πλὴν Μιλήτου. 
πεσσία, τ ἐτῆοῃ τ ᾿ τέρς , ἱ 

7. Ἔν Μιλήτῳ δ᾽ ὁ Τισσαφέρνης, προαισθό-- 

μενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους, [ ἀπο- 
“π- - ὌΣς Ἢ δε τ 

στῆναι πρὸς ἸΚῦρον,] τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, τοὺς 
“ Ἁ 

δ᾽ ἐξέβαλεν. Ὃ δὲ Κῦρος, ὑπολαβὼν τοὺς 
Ἁ ,ὔ 7 ς 7 

φεύγοντας, συλλεξας στράτευμα, ἐπολιόρκει 

Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν; Ὑ 
Ἂι 

καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐςπεπτωκόταϑ. 
Φ 3 5 ἤ ΩΣ ᾿] »“ ΄κὰ Ψ 7 Αὕτη οὖν ἄλλη πρόφασις ἣν αὐτῷ τοῦ ἀθροί- 

[ον 

ἕειν στράτευμα. 8. Ἰρὸς δὲ βασιλέα πέμπων, 
5 “Ὁ »“" Ξ ς 

ἠξίου, ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ, δοθῆναί οἱ ταύτας 
“ Ἂ ἡ 7) ῇ τὰς πόλεις μᾶλλον, ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν 

3 Ἂ ἄς 8 7] 7 9 ἊΝ ΄ο 

αὐτῶν" καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα, 
δ ν “Ὁ Ν ν᾿ ε Ν 5. [ο] 

ὥστε βασιλεὺς τῆς μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλῆς 
, 

οὐκ ἠσθάνετο, "Γισσαφέρνει δὲ ἐνόμιζε πολεμ- 

οὔντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾷν" 
ἘΠ 1». » ΟΝ » ες δωκε: , τὴς ἔοι ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων" καὶ 

κι ᾽ δ ’ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους 
Β 2 
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[α »“ ς 

δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων, ὧν ὁ Τισ- 
σαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. 

9, Ἄλλο δὲ στράτευμα συνελέγετο αὐτῷ ἐν 
Χεῤῥονήσῳ τῇ καταντιπέρας ᾿Αβύδου, τόνδε 

Ν ἥ ΓΞ ἢ 
τὸν. τρόπον. Κλέαρχος ἣν Λακεδαιμόνιος; 

ς "“ ᾽, 

φυγάς" τούτῳ συγγενόμενος ὁ Ἰζῦρος, ἠγάσθη 
τε αὐτὸν, καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. 
ὋὉ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον, στράτευμα συνέλεξεν 
ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων, καὶ ἐπολέμει, ἐκ 

18 , ς ’ - Χ “ ᾿ Ν 
Χεῤῥονήσου ὁρμώμενος, τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ 

͵ 2 [ω , 2 Ἁ “ 

Ἑλλήσποντου οἰκοῦσι, καὶ ὠφέλει τοὺς “ Ἐλ- 
“ Χ 7 ΄ ᾽ “ 

ληνας" ὥστε καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ 
3 Ἁ ᾿, ΄σ΄ ΄' δ΄ Δ 

εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ ἔδλλησ- 
Ν , ς “- “ 9 Φ “ ποντικαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. Τοῦτο δ᾽ αὖ οὕτω 

τρεφόμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. 
᾽ ἀπ. Φὴ. ς ᾿ ἈΠΝ 

10. Ἀρίστιππος ὃὲ ὁ Θετταλὸς ἐτύγχανε 

ξένος ὧν αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι 
“ ἃ «1. 

ἀντιστασιωτῶν, ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ 
“ ! [ο 

αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν 
- ἰ τὰ ω 

μηνῶν μισθὸν, ὡς οὕτω περιγενόμενος ἂν τῶν 
᾽ ΄ ς Ν " , » -“" 

ἀντιστασιωτῶν. Ὃ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ 
εἰς τετρακισχιλίους καὶ ἕξ μηνῶν μισθὸν" καὶ 

ω ““ Ἁ ω 

δεῖται αὐτοῦ, μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς 
ν ΄ Ἃ ᾽ τοὺς ἀντιστασιώτας, πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλ-- 
εύσηται. Οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθ- 



ΒΟΟΚ 1. (ΠΑ͂ΡΤΕΡΝ ΠΙ. ς 

ανεν αὐτῷ τρεφό Ἵ 11. Πρό ὦ τρεφόμενον στράτευμα. . 11ρο- 
ἂς Ἂ ’ 7 9 ᾽ [4 

ἕενον δὲ τὸν Βοιώτιον, ξένον ὄντα αὐτῷ, 

ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους ππαρα- 
γενέσθαι, ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος στρατ- 

ΠΩ ἴω 

εὐεσθαι, ὧς πράγματα παρεχόντων ΤΙισιδῶν 
τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμ- 

Ψ Ἁ ,ὔ Ὰ 3 Ἁ Ζ φάλιον, καὶ Σωκράτην τὸν Ἀχαιὸν, ξένους 
3 Ἁ ΄ δ... ΑΚ »» 4 
ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας 

ἐλθεῖν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισ- 
σαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τῶν Μιλησίων. 
Καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

ἘΣΕΑΒΈΝΙ ἘΠ, 

ὕμπάον ρῥγεΐθῃμος οὗ αἰζαδαοκιηρ [6 ΡῬιβιἀϊΐδης, συσγιις δϑϑουηῦίος Πῖ5 
ἔοτοοβ, θοίἢ Οσεεῖκ απ Αϑίδεϊο. --- Ἰβθαρῃθυηθ5 ρσῖναβ ἱπἰουπιδῖῖοπ 
ἴο ἰῃς Κίηρ, ΠΟ τηᾶκοβ σουηΐεσῦ Ῥγαραγδίοηβ.-- υσιβ τη υο μ 6 5 
τγοιυρ Τιγάϊα, Ῥηγυρία, ζο.--- νίαν δηά πηιϑίοσ οὗ τπῸ Οτεεῖκ 

ΓΥΟΟΡ5.--- ΤΠΕΙΓ πυτη οΥ. --- Αὐσῖναὶ οἵ Ερυαχα, {π6 νυ ε οὗ ϑυεηπηαϑίβ, 
Κιηρ οὗ {Π6 ΟἸΠΠΙοἴδη5,  Ὲ ἃ Ιαγρα συπὶ οὗ τποπονυ.---5ῃς γοαιοδβῖβ 
ἴο 58ε6 84 σενιον.--- ἴδοις πεσε ῦν ργοάισθα ἸΡρῸὸμ ΠΟΥ δηά 1{ῃ8 

ῬΑΥΡΑΣΊΔη5.---Ουσιις αὐτῖνεβ αὐ Ταύθιιβ, Δηα βοπάς ἴοσ ϑ'υ πη ςϑῖϑ, 

80 ἰ5 Ρεσϑιιδάςα Ὀν ἢϊ5 ννἱΐα ἴο αϑϑὶϑὲ Οὐυσιιβ ἢ ἃ συ Ὀ5Ιάν. 

1. ἜΠΈΕΤ᾽ δ᾽ ἐδόκει αὐτῷ ἤδη πορεύεσθαι 
» κ Υ ’ 9 ᾿ ῃ ΤΠ ὃ ἄνω; τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο; ὡς [Πισίδας 

; ξ» ΄»“» 
βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς 

4 ΄ 

χώραφ" καὶ ἀθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε 
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βαρβαρικὸν καὶ τὸ ᾿Ιλληνικὸν ἐνταῦθα στράτ- 
Ἶ ᾿ ἢ δ ΄ὕ 

ευμα" καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ. 

λαβόντι ἥκειν ὅσον ἣν αὐτῷ στράτευμα" καὶ 
κα χρᾶν, ἂρ αβαψο τρια τ ΒΡ} Χ ι " 

τῷ Ἀριστίππῳ, συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι, 
4 

ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν, ὃ εἶχε στράτευμα" 
καὶ Ἐξενίᾳῳ τῷ Ἀρκάδι, ὃς αὐτῷ προειστήκει ἀπ Ἂ ᾿ ρ 2 αὐτῷ ΤρΟξιΟ ΤΉΚΕι 

-» - “᾽ν ὅν ΄ τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν πιααρήγγειλε, 
΄ 

λαβόντα τοὺς ἄνδρας, πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ 
ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. 2. “κάλεσε 
δὲ καὶ τοὺς Μέλητον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς 
φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, 
ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν, 

ἐφ᾽ ἃ : ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσασθαι. 

πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. Οἱ δὲ ἡδέως 
ἐπείθοντο" (ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ") καὶ λαβόντες 

ΓΟ μ-- 

τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις. 8. Ἐξενία9 
ΙΝ Ἀ Ἁ 2 “ , Χ έ 

μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν παρεγένετο 
» 7 ς 7ὔ͵ 3 

εἰς Σάρδεις, ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους“. 
- “ 

Πρόξενος δὲ παρῆν, ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς 
πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πεντα- 

΄ - , κοσίους " Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος, ὁπλίτας 
ς Ν 

ἔχων χιλίους" Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχαιὸς, ὁπλέτας 
» ς Ι ῇ δὲ « Μ Ἁ ἔχων ὡς πεντακοσίους" []ασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς 
εἰς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας τριακοσίους δὲ 

μ᾽ “πελταστὰς ἔχων παρεγένετο" ἦν δὲ καὶ οὗτος, 
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καὶ ὁ Σωκράτης, τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευο- 

μένων. 4. Οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκ- 
ἷ ͵ Ν Ρ ἢ Ὁ οντο. Τισσαφέρνης δὲ, κατανοήσας ταῦτα, 
’, ς ᾽ Ἃ 5 Ἃ 6ἐἜ 3 77 καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας 

τὴν παρασκευὴν, πορεύεται ὡς βασιλέα, ἣ 

ἐδύνατο τάχιστα, ἱππέας ἔχων ὧὡς πεντα- 
κοσίους. ὅ. Καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ, ἐπεὶ 
ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους τὸν Κύρου στόλον, 
ἀντιπαρεσκευάξετο. 

Κῦρος δὲ, ἔχων οὗς εἶπον, ὡρμᾶτο ἀπὸ 
Σάρδεων " καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθ- 
μοὺς τρεῖς, παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο, ἐπὶ 

Ἁ , , ͵ Χ ΡῈ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. Τούτου τὸ εὕρος 
δύο πλέθρα" γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη, πλοίοις 
ἑπτά. 6. Τοῦτον διαβὰς ἐξελὰύνει διὰ Φῶς 
ἰας σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας ὀκτὼ, εἰς 
Κολοσσὰς, πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ 

ὕ 2 κ᾿ " ες, ε , χ μεγάλην. ᾿Ενταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ 
ἥκει Μένων ὁ Θετταλὸς, ἔχων ὁπλίτας χιλίους. 

καὶ πελταστὰς πεντακοσίους. Δόλοπας καὶ 

Αἰνιᾶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. 1. ᾿Εντεῦθεν ἐξελ- 
αὔνει σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας εἴκοσιν; 
εἰς Κελαινὰς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην; 

μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ᾿Ενταῦθα ἹΚζύρῳ 
βασίλεια ἣν καὶ παράδεισος μέγας, ἀγρίων 
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θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππον, 
ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺν 
Ψ Χ Ν - ! ΟΡ Ύ: ἵππους. Διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ 
Μαίανδρος ποταμός" αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν 
ἐκ τῶν βασιλείων ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν 

πόλεως. 8. "ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως 
βασίλεια ἐν ἹΚελαιναῖς ἐρυμνὰ, ἐπὶ ταῖς πτηγαῖς 
τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ, ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει" ῥεῖ 
δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως, καὶ ἐμβάλλει εἰς 

τὸν Μαίανδρον" τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρος 
» Ἁ “ ΄“ ; ἴω ἢ εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ᾿Ενταῦθα λέγεται 
Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν. νικήσας ἐρίζοντά. . ρ » νικῃ Ρ 

ς 3 ͵ Ν ᾿ , ’ ἰο οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ 
» [τ ς τὰ Ἁ Ν “ ς Ἁ ἄντρῳ, ὅθεν αἱ πηγαί" διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς 
καλεῖται Μαρσύας. 9. ᾿Ενταῦθα Ἐβξέρξης, ὅτε 
ἐκ τῆς “Ελλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει, 
λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια, 
καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ᾿Ε;νταῦθα ἔμεινε 
Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα" καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ 
Λακεδαιμόνιος, φυγὰς, ἔχων ὁπλίτας χιλίους, 

καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους, καὶ 
κ Ἵ τοξότας Κρῆτας διακοσίου. Ἅμα δὲ καὶ 
“ " «ς Σωσίας παρῆν ὁ Συρακόσιος, ἔχων ὁπλίτας 

Υ͂ ς 

χιλίους, καὶ Σοφαίνετος ὁ Ἀρκὰς, ἔχων ὁπλίτας 
“- “-" ΄ ΝΡ ! χιλίους. ᾿Ενταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθ- 



ΠΌΘΟΝ. ΑΡΤΕΝ Κ΄ Ὁ 

Ὰ [ων ε 7 3 “ 3 “ 7 μὸν τῶν Ελλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, 
καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες, ὁπλῖται μὲν μύριοι 

} “ ν Ν ᾽ Ἁ Ἁ καὶ χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισ- 
χιλίους. 

10. Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο. 
,ὔ παρασάγγας δέκα, εἰς Ἰ]έλτας, πόλιν οἰκου- 

, 9 “ γ ς “" 9 φΦ 
μένην. ᾿Ενταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς 
ὮΞΠ 7, Φ.9 Ἁ Ἁ 4 δ" Ἁ 3 “ 

Ἐβενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε, καὶ ἀγῶνα 
ἔθηκε" τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ" 
ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. ᾿Εντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο; παρασάγγας δώδεκα; 
εἰς Κεραμῶν ἀγορὰν, πόλιν οἰκουμένην. ἐσχάτην 

πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. 11. Ἐντεῦθεν ἐξελ--. 
αύνει σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας τριάκοντα, 
εἰς ΚΚαὕστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. ᾿Εν- 
ταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε" καὶ τοῖς στρατ- 

΄ 3 7 Ἁ ΕΥ̓ ἴω ΄“ 

ιώταις ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν" 
᾿ , 27 ΒΥ Ἁ , . καὶ πολλάκις ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπῇτουν. 

« 

Ο δὲ ὀληέδαν λέγον διῆγε, καὶ δῆλος ἣν ἀνιώ- 
Μεθ. οὐ γὰρ ἣν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου, 
ας μὴ ἀποδιδόναι. 

Ἐνταῦθα ἀφικνεῖται ᾿Επύαξα, ἡ Συεν-- 
νέσιος γυνὴ, τοῦ Κιλίκων βασιλέως, παρὰ 

Κῦρον" καὶ ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα 
πολλά. Τῇ οὖν στρατιᾷ τότε ἀπέδωκε Κῦρος 
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μισθὸν τεττάρων μηνῶν. Εἶχε δὲ ἡ Κέλισσα 

καὶ φύλακας περὶ αὐτὴν Κίλικας καὶ Ἀσπενὸ- 
΄ ἡ, Ἂς Ν ͵ “ [ο] ίους " ἔλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι ἸΚῦρον τῇ 
Κιλίσσῃ. 18. Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς 
δύο, παρασάγγας δέκα, εἰς Θύμβριον, πόλιν 

᾽ ᾿ ἢ " δ . ι «᾿ν οἰκουμένην. ᾿Ενταῦθα ἦν παρὰ τὴν ὁδὸν 
κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη, τοῦ Φρυγῶν βασ- 

λέως" ἐφ᾽ ἡἧ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον 
θηρεῦσαι, οἴνῳ κεράσας αὐτήν. 14. ᾿Εντεῦθεν 
" , ᾿ ’΄. ὍΨΕΨΟΟΟΣ 7 , ᾿ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα, εἰς 
Τυριαῖον, πόλιν οἰκουμένην " ἐνταῦθα ἔμεινεν 
ἡμέρας τρεῖς. Καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα 
Κύρου, ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ " βουλό- 
μενος οὖν ἐπιδεῖξαι, ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ 

7 “Ὁ ς 7 Ὰ “ , πεδίῳ τῶν ᾿ὥλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. 
1ὅ. ᾿Εκέλευσε δὲ τοὺς “Ελληνας, ὡς νόμος 
αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθῆναι καὶ στῆναι, 

. 7) ὦ Ἁ ε -“ 9 ΄ συντάξαι δέ ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ᾿Ετάχθησαν 

οὖν ἐπὶ τεττάρων᾽ εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων 
τκωσο χαῖκει πρῴ πς ἘΦ δ Ν Ἐπ. 7 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ᾽ τὸ δ᾽ εὐώνυμον Κλέαρχος 
Ὰ 59 ! Ν Ν 7 .ν ΄ καὶ οἱ ἐκείνου" τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί. 

16. ᾿Εθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς 
-οσυρπΕ} ’ 

βαρβάρους, (οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατ᾽ 
ἃ ἐμ τ ΞΟ ἴλας καὶ κατὰ τάξει) εἶτα δὲ τοὺς “Ελληναο, 

" , 

παρελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος, καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ 
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ς 7 ἐὰ οἷ “ 7 “ 
ἁρμαμάξης. Εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ; 

καὶ χιτῶνας φοινικοῦς, καὶ κνημίδας, καὶ τὰς 

ἀσπίδας ἐκκεκαθαρμένας. 17. ἜἜσπεὶ δὲ πάντας 
ἜΠΕΣ ἊΣ ὡς Ἔ 

παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φύλάγηνν 

πέμψας ἸΠἴρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς 

στρατηγοὺς τῶν “Ελλήνων, ἐκέλευσε προ- 
βαλέσθαι τὰ ὅπλα, καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν 
φάλαγγα. Οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατ- 
ιώταις " καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε. προβαλλόμενοι 

τὰ ὅπλα ἐπήεσαν. Ἔκ δὲ τούτον θᾶττον 
προϊόντων. σὺν κραυγῇ, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς 
σκηνάς. 18. Τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολὺς 
καὶ ἄλλοι. καὶ ἥ τε Κώλισσα ἔφυγεν ἐκ τῆς 

ἁρμαμάξῆς, καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς, καταλιπόντες 
τὰ ὦνια, ἔφυγον " οἱ δ᾽ “Ελληνες σὺν γέλωτι 

ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. Ἢ δὲ Κίλισσα, 

ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ 

στρατεύματος, ἐθαύμαζε. Κῦρο- δὲ ἥσθη, 
τὸν ἐκ τῶν ᾿Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους 

φόβον. ἰδών. 

19. ᾿Εντεῦθεν ΠΈΘΗΜ σταθμοὺς τρεῖς. 
παρασάγγας εἴκοσιν, εἰς Ἵκόνιον, τῆς Φρυγίας 
πόλιν ἐσ άτ ν. ᾿Ενταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. 

Ἐντεῦθεν διελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθ- 

“Φουα δινυν νου ων, νων να, νυν. δ ὁ νυ δϑιοιλι  μνωνω". δα. ΚΦ οὗν «4 δϑπηύΗν δ λα αἱ ῬΨΟΝ 

ἊΨ ΡΨ 
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μοὺς πέντε, παρασάγγας τριάκοντα. Ταύτην 

τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς “λλησιν, 
ὡς πολεμίαν οὖσαν. 20. ᾿Εντεῦθεν ὁ ἸΚῦρος 

Ἁ , ᾽ ’ὔ » Ἁ 

τὴν Κίλισσαν εἰς Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν 
ταχίστην ὁδόν " καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ στρατ- 
ιώταΞ, οὺς Μένων εἶχε, καὶ αὐτὸν [Μένωνα 
τὸν Θεσσαλόν]. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων 
ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτ- 
ταρα5; παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε; πρὸϑ 
Δ , Ἵλ, ᾽ 7 Ἴλ, ὶ δ Ἂἶ ἄναν, πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαί 

“ “- Φ 

μονα. ᾿Ενταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ 
Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην, Μεγαφέρνην; 
φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν 
ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν 

αὐτῷ. 21. Ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο σθαι 

εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ εἰσβολὴ ἣν "ὁδὸς 
ἁμαξιτὸς, ὀρθία ἰσχυρῶς, καὶ ἀμήχανος εἰσελ- 

κ , " , ᾽ θεῖν στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ᾿Εἰλέγετο 
δὲ καὶ Συέννεσιν εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων, φυλάτ- 

Ἁ » 4 3.,.. ἃ. αὶ ς , 
τοντα τὴν εἰσβολήν" δι᾿ ὃ ἔμεινεν ἡμέραν ἐν 

ο δί Τῇ δ ΡΣ τὸ : 5 λο τῷ πεδίῳ. ῇ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος 
Ἁ Ἷ "ἢ 

λέγων, ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, 
9 Ν » ῇ “ , Ὁ ἐπεὶ ἤσθετο τό τε Μένωνος στράτευμα, ὅτι 

ζ - [ἡ 

ἤδη ἐν Κιλικίᾳ εἴη εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι 
Ἷ ᾽ 

τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπὸ ᾿Ιωνίας εἰς 
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Κιλικίαν, Ταμὼν ἔχοντα; τὰς Λακεδαιμονίων 
φοα ο Ἐς το ποτ 

καὶ αὐτοῦ “Κύρου. 22. Κῦρος δ᾽ οὖν ἐρήκξ, 

ἐπὶ τὰ ὄρη. οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἷλε τὰν 

σκηνὰς, οὗ ἐφύλαττον οἱ Κίλικες. ᾿Εντεῦθεν 
δ ,ὔ 3 , , Ν Ἁ 

δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα, καλὸν καὶ 
9 πὰ. Ν. 7ὔ “ 9 

ἐπιῤῥιτὸν, καὶ δένδρων παντοδαπῶν ἔμπλεων 

καὶ ἀμπέλων. πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ 
μελίνην καὶ κέγχρον καὶ. τεμροὺς καὶ κριβὰς 

φέρει. Ὅρα δ᾽ αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ 
ὑψηλὸν πάντη. ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. 

23, Καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ “πεδίου 

ἤλασε σταθμοὺς τέσσαρας, παρασάγγας πέντε 
Χ " ᾽ Χ ᾿ [οὶ 

καὶ εἴκοσιν, εἰς Γαρσοὺς, πόλιν τῆς Κιλικίας 
, νΝ 3 ἣν τ “ μὰ Ν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ᾿Ἐνταῦθα ἦσαν τὰ 

Συεννέσιος βασίλεια, τοῦ Κιλίκων βασιλέως" 
- , “- 

διὰ μέσης δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς, ΚΚ ὑδνος 

ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. 24. Γαύτην τὴν 
, 5." 4 “- Χ 7 

πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες, μετὰ Σιυεννέσιος, 
εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη, πλὴν οἱ τὰ 

καπηλεῖα ἔχοντες" ἔμειναν δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν 
θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν ᾿Ισσοῖς. 
2. ᾿᾿πύαξα δὲ, ἣ Συεννέσιος γυνὴ, προτέρα 
Κύρου πέντε ἡμέρας εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο" ἐν, 
δὲ ἮΝ τ 6 - ΓΝ ἀκ ω 3 Χ δί 

τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρέων, τῶν εἰ5 τὸ πεδίον, 
ἕω ζ » δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπ- 
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΄ ς Ν 9 ε ἤ , 

ὦλοντο" οἱ μὲν ἔφασαν, ἁρπάζοντάς τι κατα- 

κοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ, ὑπολειφθέντας 

καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα 
Ε 

οὐδὲ τὰς ὁδοὺς, εἶτα πλανωμένους, ἀπολέσθαι᾽" 
3 : - “κα 
ἧσαν δὲ οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. 20. Οἱ δ᾽ 

ἄλλοι; ἐπειδὴ ἧκον, τήν τε πόλιν τοὺς 'Γαρσοὺς 

διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν 
3 Ν Ν ! ᾿Ὶ δ ὧι 

ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. 
 γὶ Ἂς , Χ . 7 Ρ] Ἁ “ 

Κῦρος δὲ, ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν, μετε- 
7 

πέμπετο Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν" ὁ δὲ οὔτε 

πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς χεῖρας 

ἐλθεῖν ἔφη, οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν 
ς Ἁ 5 ἊἝ Υ̓ Ν , , 

ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε, καὶ πίστεις ἔλαβε. 

9, Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοι9; 

Συέννεσις μὲν Κύρῳ ἔδωκε χρήματα πολλὰ 
εἰ Ν »ε Ἁ Κῦ ὃ᾽ 9 " δῶ ἃ 

ἰς τὴν στρατιὰν, Κῦρος δ᾽ ἐκείνῳ δῶρα, ἃ 
“ (ά 

νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσο- 
Η͂ ἃ Ν ἴω ᾿ 7 

χάλινον καὶ στρεπτὸν χρύσουν Καὶ ψέλλια 
ω Ά, Ἁ 

καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν ἱ]ερσικὴν; 
Ἁ Ἁ Α έ «ς ΄ θ ὅ Ν δὲ 

καὶ τὴν χώραν μηκέτι ἁρπάζεσθαι" τὰ δὲ 
Ζ 

ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, 
" ΓΟ, 
ἀπολαμβάνειν. 



5ΟΟΧ 1 ΓΝΑ͂ΡΤΕΝ {17 ιν 

(«-ΗΑῬΈΞΕΕΞ 1ΤῈ8 

Τῆς Οτεοκβ τεῆιβα ἴο δἄναποςρ.---ἸΙβασγοῆιιβ, ἐγγίησ ἴο σοῦηροὶ ἢ15 
Ιη6η ἴο Ρῥτοοςεθά, 15. πεαυὶν ϑἰοηθά. -- [Ἂς τηπτην 15 ἀπο |1]ςἀ.---Α 

ἀεςριίαίοη 15 βαηξ ἕο σηιδϑίίοη Ουὐσβ οὐ ἐπε τηοίϊνε οὔ τῆς εχ- 
Ῥεάϊεοη.---Π15 τερὶν. --- ῬΥοπ 565 οὔ ΙΔΥροσ Ραν.--- Ὡς στεεκϑ αρσεα 
ἴο ΡῸ ἔογψασά. 

1. ἘΝΤΑΥΘ᾽ ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ 
ἡμέρας εἴκοσιν" οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν 

ἰέναι. τοῦ πρόσω" ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ 
7 7. [οὶ Ν ᾽ λῆς Ἐν." 7 

βασιλέα ἰέναι" μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ 

ἔφασαν. Ἰ]ρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ 
7 9 7ὔ », ς Ν ΦοΝ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι" οἱ δὲ αὐτὸν τε 

! ᾿ ᾿ 

ἔβαλλον, καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ 
ἤρξατο προϊέναι. 2. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν 

Ν 9 οἢ Ὰ Ἂ [χά μικρὸν ἐξέφυγε τὸ μὴ καταπετρωθῆναι" ὕσ- 
βιό. 4 ν κἡ ω 3 7 7 

τερον δὲ, ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, 

συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν" 
καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς" 

ς Ἄν ᾿Εν ταν 3 ’’ ἂν , δι 
(οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων ") εἶτα 
ἔλεξε τοιάδε: 

9. “ἼΑνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε, ὅτι 
χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ᾿Ἐϊμοὶ 
ἫΝ Σ᾽ Ὁ Α ᾿ δι Δ , ΄ : γὰρ Κῦρος ξένος ἐγένετο, καί με, φεύγοντα ἐκ 

κ᾿ 4 τῆς πατρίδος, τά τε ἄλλα ἐτίμησε, καὶ μυρίους 
δ : ἃ ΓΈΝΗ Ἁ ἄν. ἃ Ἃ λὶ 3 ν ξόωκε δαρεικούς" οὔ ἐγὼ λαβὼν, οὐκ εἰς τὸ 
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ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ καθηδυπάθησα, 

ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. 4. Καὶ πρῶτον μὲν 
πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς 
." ἴω κι 

Ελλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥ- 
, ᾽ Ἁ 9 ΄ , » 

ονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων, βουλομένους ἀφαιρ- 
΄Κο Ἁ “ -“Ἥ [ἢ Ἁ »"» 

εἴσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας “ὕλληνας τὴν γῆν. 

᾿Επειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευό- 
“ " ’ὔ ᾽ 7 Φ. ἃ ᾽ , Φ "Ὁ μην, ἵνα, εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν εὖ 

ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνους ὅ. ᾿Επεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ 
΄ Γ αραδ 5 ΡΝ 7 4 

βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι, ἢ 
ς “Ὁ ’ [ω Α “ “ 

ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι, 
᾿ 9 ἴω “ Με : “ Ω ὶ » πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν ἰέναι. ἘΝ 

ν δ) δί μ 3 ϊδ Ἄ φ ηἢ : δ᾽ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω, οὐκ οἶδα " αἱρήσομαι 
οὖν ὑμᾶς, καὶ σὺν ὑμῖν, ὅ τι ἂν δέῃ, πείσομαι. 
Κ Χ 5" 9.9 " "ὃ Ἂν ς ᾿ ἊΣ " ᾽ 

αἱ οὕποτ΄ ἐρεῖ οὐδεὶς. ὡς ἔγω λληνας ὥγαγ- 
“ ὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς “Ελληνας, 

-"Ν ὦ Γ ᾿ 

τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην. 06. Ἀλλὰ 
“Ὁ ῇ 

ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐκ ἐθέλετε πείθεσθαι, οὐδὲ 
ε θ ΠΧΌΝΣ Χ πων [τὴ ἢ. Ἃ δέ 
ἕπεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι, καὶ, ὃ τι ἂν δεῃ, 

, [ο . 

πείσομαι. Νομίζω γὰρ, ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ 
πατρίδα καὶ φίλου- καὶ συμμάχους, καὶ σὺν 
ὑμῖν μὲν ἂν εἶναι τίμιος, ὅπου ἂν ὦ" ᾿αν δ᾽ 

ἐρημωθεὶς, οὐκ ἂν ἱκανὸς εἶναι οἶμαι, οὔτ᾽ ἂν 
φίλον ὠφελῆσαι, οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. 
Ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος, ὅπη ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω 



ΠΟΙ ἢ; ΟΡ ΕΧΟΟΣΩΝ Ι 

Ἁ ἊΝ : ς Ν 

τὴν γνώμην ἔχετε." 7. Ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ 
εν Ψ , ΟΣ: , Ν δ δα στρατιῶται; οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι, 

ταῦτα ἀκούσαντες, ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα 
Ἃ 9 7 Ἁ Ν. » "ἢ “ Ἁ πορεύεσθαι, ἐπήνεσαν " παρὰ δὲ Ἐβενίου καὶ 

: : , 
Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι, λαβόντες τὰ 
“ Ν Ν ΄- 9 "Α ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα, ἐστρατοπεδεύσαντο 
παρὰ Κλεάρχῳ. 8. ἸΚῦρος δὲ, τούτοις ἀπορῶν 
τε καὶ λυπούμενος, μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον" 
ς ΝΣ ἊὉ 

ὁ δ᾽ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρα δὲ τῶν στρατ- 
κ"» “ Ἷ ᾿ ; -" 

ιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον, ἔλεγε θαῤῥεῖν, 
ὧς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον " μετα- 
πέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν" αὐτὸς δὲ οὐκ 
ΝΜ ; Ν᾽ Ν ἴω ᾿Ν Ἁ 

ἔφη ἰέναι. 9. Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τοὺς 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας, καὶ τοὺς προσελθόντας 
ἴω [ἴω Ν 

αὐτῷ, καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε 
τοιάδε" 

: [ο Ω͂ » 

“Ἄνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον 
Ἀ “ Ν ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ τὰ ἡμέτερα 

᾿ [. “Ὁ , ς 

πρὸς ἐκεῖνον " οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἔτι ἐκείνου στρατ- 
Γο 9 7 3 ἤ 3 “Ὁ 5, ιῶται, (ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ.) οὔτε 

“" φο κα 9 [ ἡ 

ἐκεῖνος ἡμῖν ἔτι μισθοδότης. 10. Ὅτι μέντοι 
"“" Ι -“" 

ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν. οἶδα" ὥστε καὶ, 
Υ 3 ἴω 9 “4 3 9 “ Ἁ 

μεταπεμπομένου αὐτοῦ, οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ 
μὲν μέγιστον; αἰσχυνόμενος, ὅτι σύνοιδα 
4 “ 7 4 7) 3 οὶ ν Ν 

ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν " ἔπειτα δὲ 
ὲ 
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καὶ δεδιὼς, μὴ, λαβών με, δίκην ἐπιθῆ, ὧν 
νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. 11. ᾿Εμοὶ οὖν δοκεῖ 

᾽ Ὁ“ 3 « “᾿ ϑ30.9. » Ἂ ς ΄“ 

οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν, οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν 
» “ ᾽ Ν. ΄ θ Ὡ ἣ, [αν 3 

αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι, ὃ τι χρή ποιεῖν ἐκ 

τούτων. Καὶ εἴτε μένομεν αὐτοῦ, σκεπτέον 
μοι δοκεῖ εἶναι, ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν" 
εἴτε δὴ δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ὧς αφάλέστατα 
»»" 

ἄπιμεν, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν" ἄνευ 
γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος 
οὐδέν. 12. Ὃ δὲ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος φίλο», 
ᾧ ἂν φίλου ἡ ἢ" χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς, ᾧ ἂν 

πολέμιος ἧ. "τι δὲ δύναμιν ἔχει καὶ πεζὴν καὶ 
« ΄κ΄ὶ 

ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν, ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν 
,“..Δ ΄, ᾿ Ν ᾽ 5» ςε τε καὶ ἐπιστάμεθα" καὶ γὰρ οὐδὲ πόῤῥω 

δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθέζεσθαι" ὧστε ὥρα 
λέγειν, ὅ τι τι5 γυγνώσκει ἄριστον εἶναι." Ταῦτ᾽ 
εἰπὼν, ἐπαύσατο. 

19, Ἔκ δὲ τούτου ἀνίσταντο, οἱ μὲν ἐκ τοῦ 

αὐτομάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον" οἱ δὲ καὶ 
ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες, οἵα εἴη 

“ 7 

ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν 
καὶ ἀπιέναι. 14. Εἷς δὲ δὴ εἶπε, προσποιού- 
μενος σπεύδειν ὧς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν 
“Ελλάδα, στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς 

7 ᾽ Ν ΄ ͵7ὔ ᾽ ΄7ὔ ,; 

τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν" 



ΠΟΘ  ὉΒΑ,ΡΥΕΚΟΖΩ. 19 

τὰ. δ᾽ ἐπιτήδεια ἀγοράξεσθαι, (ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν ἐν 
τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι) καὶ συσκευάζεσ- 
θαι" ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὧς 
Ι 7 ἔτι ν5.Ἁ ἂν Ἁ Ἂ “" ς Υ 
ἀποπλέοιεν " ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα 

» Ὁ ἴω {τὰ ὃ Ν ᾿ [ο , Ι 

αἰτεῖν ἱζῦρον, ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας β 
9 7 ᾿Ξ 9 Ν οΝ ς , ΄Ν“ἽἫ 7 ἀπάξει" ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττ- 
εσθαι τὴν ταχίστην" πέμψαι δὲ καὶ προ- 

᾿ς λ 5 Ψ Ἁ , καταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι 4 
, ε Ἂ ῬΩΡ Ἢ ; 

μήτε ὁ Κῦρος, μήτε οἱ Κίλικες καταλαβοντες. - 
ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἡρπα- 

, φ Ν ᾿ “ Ξ δὴ Ν κότες. Οὗτος μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπε" μετὰ δὲ 
τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. 1. “Ὡς 
μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν: 
μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω - (πολλὰ γὰρ ἐνορῶ, δι᾽ ἃ 
4 ἈΝ ἴω 3 ἷ ἃ ς δὲ ψιε.. 9 ὃ "ἢ ἝΝ 

ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον)" ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ, ᾧ ἂν 
[ἢ , Ω ι ,ὕ ΛΟ ῸΝ ἕλησθε, πείσομαι ἣ δυνατὸν μάλιστα ἵνα 
εἰδῆτε, ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι, ὥς τις καὶ 
ἀλλος μάλιστα ἀνθρώπων." 16. Μετὰ δὲ 
τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθ- 

εἰαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ 
΄ Χ , ,ὔ ἝΝ , ΛΒ πάλιν τὸν στόλον ζύρου μὴ ποιουμένου" ἐπι- 

δεικνὺς δὲ, ὡς εὔηθες εἴη, ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ 

Τούτου, νὴ ἊὋ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. Εὖ δέ 
τι καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν, ᾧ ἂν Κῦρος 

. δῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον 
2 



20 ΧΕΝΟΡΠΟΝ δ᾽. 4..Ν45.4..515. 

προκαταλαμβάνειν; 17. ᾿γὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν 
Ἃ Ω Χ ο 3 Ι Δ Εἰ “ Ἧς τς ας ς 
ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς 
αὐταῖς ταῖς. τριήρεσι καταδύσῃ" φοβοίμην δ᾽ 
Ἃ Ν᾿ Ὁ ’ "Ὁ. ἃ “ [4 Ἁ ς “ 
ἂν σΘ ἡγεμόνι, τῷ ἂν δοίη, ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς 

ἀγάγῃ, ὅθεν οὐχ οἷόν τε ἔσται ἐξελθεῖν - βουλ- 
οίμην δ᾽ ἂν, ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου, λαθεῖν 
αὐτὸν ἀπελθών᾽ ὃ οὐ ὑ δυνατόν ἐ ἐστιν. 18. Ἀλλ᾽ 

ἔγωγέ φημι, ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι " δοκεῖ 
δέ μοι, ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον, οἵτινες 
3 ν Ὰ , . 9 “ 9 -“ ,ὔ ἐπιτήδειοι, σὺν Κλεάρχῳ, ἐρωτᾷν ἐκεῖνον, τί 
βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι" καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις 
3 7 , Ν ως 9 - Ὁ 

ἢ παραπλησία; οἰᾷπερ καὶ πρότερον ἐχρῆτο τοῖς 

ξένοις. ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς. καὶ μὴ κακίους εἶναι 
ΓΟ ͵ 7 ἂν ΄7 : 4“λ δὰ 

τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων" 19. ἐὰν δὲ 
μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται, καὶ 
ἐπιπονωτέρα, καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν, ἢ 
πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν, ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν 
ἀφιέναι" οὕτω γὰρ καὶ ἕ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ 
καὶ ὑ πρόθυμοι ἑποίμεθα, καὶ ἀπιόντες, ἀσφαλῶ: 
ἂν ἀπίοιμεν" ὃ τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγη, ἀπαγ- 

- ξῥοννοιν Ἂ ΄ ἀρδηοσαον, δ. ῖς ς γν 
γεῖλωι δεῦρο" ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα 
βουλεύεσθαι.᾽ 20. "Ἑδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας 
{ ῇ Ὰ 7 7] Δ.» “ 

ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν, οἵ ἠρώτων 
“ Ἁ ΄ “ [9] ς ϑ. 2 ᾿» Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὋὉ δ᾽ ἀπεκρί- 

“ }] 7 ΕῚ , 2 Χ Μ ἥτε κ 

νατος ὅτι ἀκούει Δ βροκόμαν, ἐχθρὸν ἄνδρα, ἐπὶ 
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τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα 
7 ν᾽ “ “" ᾿" 7 

σταθμούς" πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι 
ἐλθεῖν" ““ κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ," τὴν δίκην ἔφη χρῃξζ- 

3 θ ω 3 ὌΝ ας ἊΣ δὲ Ἶ ς ε - 9 “ 

ειν ἐπιθεῖναι αὐτῶ" ““ ἣν δὲ φευγῃ. ἡμεῖς ἐκεῖ 

πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα." 21. Ἀκούσαντες 
δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ, ἀναγγέλλουσι τοῖς στρατ- 

’ ἐσ “ Ἀ “Ἑ 7] ὰς ον ω » Ν ιώται5᾽" τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἦν, ὅτι ἄγει πρὸς 
βασιλέα" ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. Τ]ροσαιτ- 
οὔσι δὲ μισθὸν ὁ ὁ ΡΣ ὑπισχνεῖται. ἡμιόλιον 

πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ ὀαρεικοῦ 
τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ συβαηνξενηε ὅτι 

᾽ 

δ᾽ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι, οὐδ᾽ ἐμ κάτ το ἤκουεν οὐδεὶς 
ἔν γε τῷ φανερῷ. 

ΓΕ ΕΚ Ιν. 

Ατγῖναὶ οὗ {πεῸ αὐτὴν δπὰ ἔδεεί αἱ [55115.--- Ῥα85 οἔ ἰῃε Ῥυΐᾳ ΟἸΠοϊοο. --- 

Χοηΐϊας ἀπά Ῥαβίοη ἀεϑογί.-- -Ουσιιβ, τοξαβιηρ το Ῥάγϑιια {Π6 πὶ, ννῖη5 

1ῃ6 σοοά-Ψ}} οἵ τῇς Οατεεκβ.--- Ομ τϑαομίηρ ὙΠάαρβδοιιβ, Ουτὰβ 

ἀεβῖγες [ῃ6 σεπευαὶβ ἴο ἱπίογηι {πε ῖΓ ἰτοορβ (παΐ ἢ 15 τηδυοῃῖηρ 

αϑσαϊηβέ [πες Κίηρ.--- ες ῥυοιηΐβαβ 4 σοῃϑί θσαῦ]α σταίιίν.---Οσαῖεν 

σοπάποί οὗ Μεηοη. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, 
, ὃ 7 4 ενὐᾷἥ Χ Χ ΦΡ.Ν παρασάγγας δέκα, ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμὸν, οὗ ἢ 

τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθ- 
Ν 

μὸν ἕνα, παρασάγγας πέντε, ἐπὶ τὸν ΤΠύραμον 
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᾿ ᾿Ὄ Χ “ , τι [φ᾿ ποταμὸν, οὗ τὸ εὖρος στάδιον. ᾿Εντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας πεντε- 

, ὝΝ ᾿ - , - ΄ καίδεκα, εἰς ᾿Ισσοὺς, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην 
, δου ΝΝ ΄ὕ ᾽ , Ἡρφᾷς προ 

πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ, οἰκουμένην, μεγάλην 
ἸῸΝ ῇ ὃ α Ν᾽ ον 

καὶ εὐδαίμονα. 2. ᾿Ενταῦθα ἔμεινεν ἡμέραϑ 
“- Χ 7 Ἂ ΟΝ. 7 τρεῖς " καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου 

νῆες, τριάκοντα καὶ πέντε, καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ναύ- 
ὁ “" αρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ᾿Ηγεῖτο δ᾽ 

αὐτῶν αμὼς Αὐγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου, ἔχων 
ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν " αἷς 
ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅτε Τισσαφέρνῃ φίλη ἣν, 

Χ ’ “ Ν » Ψ “ 

καὶ συνεπολέμει ζύρῳ πρὸς αὐτον. ὅ. Ἰ]αρῆν 
δὲ καὶ Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν 
νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους 
97 ς , ΜΡ 3 , Ἁ , Ψ ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. Αἱ 
ὠελος Ψ πὶ ΄ ’ 9 δὲ νῆες ὥρμουν κατὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ᾿Ἐν- 

ταῦθα καὶ οἱ παρ᾽ Ἀβροκόμᾳ μισθοφόροι 
"Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον, 

ω ΄ 

τετρακόσιοι ὁπλῖται, καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ 
βασιλέα. ' 

-“ Χ . 

4, ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα, παρα- 
,ὔ 7 Φ᾿----ἢ, , »“ Κ λ Ἷ ᾿Ὶ " σάγγας πέντε, ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς 

“ ΄ ᾿ Ἂν Χ 

Συρίας. Ἦσαν δ᾽ ἐνταῦθα δύο τείχη. καὶ τὸ 
Ν [ο 3 

μὲν ἔσωθεν πρὸ τῆς ἸΚιλικίας Συέννεσιϑ. εἶχε 
Ι Ν ᾿ ξ΄ 

καὶ Κιλίκων φυλακή" τὸ δ᾽ ἔξω τὸ πρὸ τῆς 
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Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. 
Διὰ μέσου δὲ τούτων ῥεῖ ποταμὸς, ἱζέρσος ὄνομα, 
εὖρος πλέθρουι Ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν 
9 Υ “- Χ χω » 3 7 ἦσαν στάδιοι τρεῖς" καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ" Εν 
ἣν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ, καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν 

Ψ , Ὁ ᾿ς νὰ , θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν δὲ ἦσαν πέτραι 
ἠλιβατοι" ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφει- 

στήκεσαν πύλαι. ὅ. Γαύτης οὖν ἕνεκα τῆς παρ- 
, “ Χ “- , ΣΦΙ - , ὀδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλί- 

᾽ 7 » ἈΠ 98 “Ὁ “Ὁ Ν 

τὰς ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ 
7 Ἁ , 3 βιασάμενοι τοὺς πολεμίους παρέλθοιεν, εἰ φυλ- 

ἄττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις" ὅπερ ᾧετο 
7 Ν 9 Τ᾿ « Ὁ“ 9 

ποιήσειν τὸν Αβροκόμαν ὁ ἰἀῦρος, ἔχοντα 
Α “ ᾿ “ δὲ 3 “ πολὺ στράτευμα. Ἀβροκόμας δὲ οὐ τοῦτο 

ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ 
7 ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα 

» ῇ ες ς 5Ὰ 2 ’ 
ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὧς ἐλέγετο; τριάκοντα 

μυριάδας στρατιᾶς. 
[ο μ: 

6. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν 
[τ ᾿» 3 Ι ἤ ἕνα; παρασάγγας πέντε, εἰς Μυρίανδρον, πόλιν 

3 ς δ » το Ν, ἴω] ΄ 3 

οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ 
9 , δ᾽ Φ Ἁ ΄ Ν [4 3 0 ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χωρίον, καὶ ὥρμουν αὐτόθι 
«ε ἴω ὁλκάδες πολλαί. 1. ᾿Ενταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας 
ε ΄, ἮΝ ἡ  » δ΄ ὦ Ν Χ ᾿ ἕπτὰα" καὶ Ἐβξενίας ὁ Ἀρκὰς στρατηγὸς καὶ 

Πασίων ὁ Μεγαρεὺς, ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ 
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7 - 

τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι, ἀπέπλευσαν, ὡς 
“ , “ μέντοι πλείστοις ἐδόκει, φιλοτιμηθέντες, ὅτι 
Ἁ 7 » ἴω Ἀ 7 ᾽ τοὺς στρατιώτας αὐτῶν, παρὰ Κλέαρχον ἀπελ- 

θύόντας, ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν “Ελλάδα πάλιν, 

καὶ οὐ πρὸς βασιλέα, εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον 
, “" ἴω ΄-“ 

ἔχειν. ᾿᾿πεὶ δ᾽ οὖν ἦσαν ἀφανεῖς. διῆλθε 
, Ο -“ 

λόγος. ὅτι διώκοι αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι" καὶ 
ξ εἰ " - ,ὔ 5» 3 Ἁ οἱ μὲν εὔχοντο ὡς δολίους ὄντας αὐτοὺς ληφ- 

θῆναι " οἱ δ᾽ ὦκτειρον, εἰ ἁλώσοιντο. 
[] Ν Ν 

8, Κῦρος δὲ, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς, 
3 - »"- ὦ 

εἶπεν" ““ Ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς ἘΞενίας καὶ 

Πασίων" ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθωσαν, ὅτι 
" » Α Ν᾿ ν᾽ [ » οὔτε ἀποδεδράκασιν" οἶδα γὰρ, ὅπη οἴχονται 
» “ 

οὔτε ἀποπεφεύγασιν " ἔχω γὰρ τριήρεις, ὥστε 
“ 5» 7 Ἂ Ἁ 

ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον. ᾿Αλλὰ, μὰ τοὺς θεοὺς, 
᾽ Υ̓͂ ᾽ Ἁ , 50Ὸ.ΧΝ ἴω ᾽ Ἁ . οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω" οὐδὲ ἐρεῖ οὐδεὶς, ὡς 

ἐγὼ, ἕως μὲν ἂν παρῇ τι55 χρῶμαι" ἐπειδὰν δὲ 
Ἁ Ὁ" 

ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς 
ζω Ἂ ᾿ 

ποιῶ, καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῷ Ἀλλὰ 
ἰόντων, εἰδότες, ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς, ἢ 
ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. Καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ 

" - Ψ ’ 7 ξ 

τέκνα καὶ γυναῖκας, ἐν Γράλλεσι φρουρούμενα 
᾽ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται " ἀλλ᾽ ἀπολήψ;- 
᾿ονταί, τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς." 

Ἀ “Ὁ - ᾽ 

9, Καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δ᾽ “Ελληνες, εἴ 

Ἂν Ὁ δὰ “οἷν ὠὰ ἂν 
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ι 3 ᾿ Φ Ν Ἁ 3 “ τίς καὶ ἀθυμότερος ἣν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, 
ἃ ἀκούσαντες τὴν Κύρου ἀρετὴν, ἥδιον καὶ προ- 

θυμότερον συνεπορεύοντο. 
" “ “ Ἁ Μετὰ δὲ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς 

τέτταρας, παρασάγγας εἴκοσιν, ἐπὶ τὸν Χάλον 
ἣν 3 Ν 3 Γ. , ᾽ 

ποταμὸν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη ὃ 
3 ᾿ς 7 ἃ : ᾿ ἃ Ἑ Α 

ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων; οὃς οἱ Σύροι 
ε “5 ἢ Ἁ “ ἴω 3 »ὕ ,ΨὌᾳΚΕΝ Ἁ θεοὺς ἐνόμιζον, καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς 

περιστεράς. Αἱ δὲ κῶμαι, ἐν αἷς ἐσκήνουν, 
7 Παρυσάτιδος ἦσαν, εἰς ζώνην δεδομέναι. 

10. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε. παρα- 
Ἂν ἊἊ 

σάγγας τριάκοντα, ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δαρά- 
ἴω ᾿ ᾽ ΄“ δακος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὗρος πλέθρου. ᾿Ενταῦθα 

ἦσαν τὰ Βελέσιος βασίλεια, τοῦ Συρίας ἄρξαν- 
τοβ, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλὸς, 
ν ’ [τ ὄ ΄ » ᾿ - ΒΡ, 

ἔχων πάντα; ὅσα ὧραι φύουσι. ἸΚῦρος δ᾽ αὐτὸν 
ἐξέκοψε, καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. 

“Ὁ Ψ" » 

11. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς, 
7 “ ἃ. ἃ Ν » ᾽ παρασάγγας πεντεκαίδεκα, ἐπὶ τὸν Εὐφράτην 

ποταμὸν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων" 
καὶ πόλις αὐτόθι ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὑτοῦι ς μεξεγαλῇ μων, 

Ζ 5 ἴω ἡ ς 7, Θάψακος ὀνόματι. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας. 
»“" Χ πέντε: καὶ Κῦρος, μεταπεμψάμενος τοὺς 

»"» ς - Ἁ 

στρατηγοὺς τῶν ᾿ Ελλήνων, ἔλεγεν, ὅτε ἡ ὁδὸς 
ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν, εἰς Βαβυλῶνα " 
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ΕΗ ΄, ᾽ ᾿ ἣ κ - ᾿ 
καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώ- 
ταῖρ, καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. 12. Οἱ δὲ 

΄ 3 7 ᾽ 7 ω ς 
ποιήσαντες ἐκκλησίαν, ἀπήγγελλον ταυτα" οἱ 

δέ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, 

καὶ ἔφασαν, αὐτοὺς πάλαι ταῦτα εἰδότας κρύπ- 

τειν" καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς 

χρήματα διδῷ, ὥσπερ καὶ τοῖς πρότερον μετὰ 
Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ ἸΚύρου᾽ 

ν᾿ “ » 9 Ἁ 4 3 νοι ᾽ ΄“ 

καὶ ταῦτα, οὐκ ἐπὶ μάχην ἰοῦσιν, ἀλλὰ καλοῦν- 

τος τοῦ πατρὸς Κῦρον. 18. Ταῦτα οἱ στρατ- 
ἃ Ι 3 ͵ ς Δ. 7 9 3, ηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον " ὁ δ᾽ ὑπέσχετο, ἀνδρὶ 

ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς. ἐπὰν εἰς 
Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ, 

7] Ἃ ῇ Δ ὧΨ Φ΄΄3 φ μέχρις ἂν καταστήσῃ τοὺς “Ελληνας εἰς ᾿Ιωνίαν 

πάλιν. Τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ οὕτως 
. “-“ .} 

ἐπείσθη. Μένων δὲ, πρὶν δῆλον εἶναι, τί 
ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον 
ἕψονται Κύρῳ, ἢ οὐ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ 

στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων, καὶ ἔλεξε τάδε" 
14. ““ Ἄνδρες. ἐὰν ἐμοὶ πεισθῆτε, οὔτε 

κινδυνεύσαντες, οὔτε πονήσαντες, τῶν ἄλλων 
πλέον προτιμήσεσθε στρωτιωτῶν ὑπὸ ἸΚύρου. 
Τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; Νῦν δεῖται Ἰζῦρος 

Ν Ν 

ἕπεσθαι τοὺς “Ἑλληνας ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ οὗν 
Ἁ ς “ “ “ Ἂ, ὝΡΕ 7 

φημὶ, ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Ἰυὐφράτην 
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ποταμὸν, πρὶν δῆλον εἶναι. ὅ τι οἱ ἄλλοι 

“Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. 1. Ἣν μὲν 
γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι. ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι 
εἶναι, ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν " καὶ ὡς προ- 
θυμοτάτοις ὑμῖν οὖσι χάριν εἴσεται Ἰζῦρος καὶ 

ἀποδώσει" (ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος ἣν 
δ᾽ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν πάντες 
εἰς τοὔμπαλιν" ὑμῖν δ᾽, ὡς μόνοις πειθομένοις, 
πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς 
λοχαγίας " καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε, οἶδα; 

ὅτι ὧς φίλοι τεύξεσθε Κύρου." 16. Ἀκού- 
σαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν, πρὶν 

τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. ἸΚῦρος δ᾽ ἐπεὶ 
ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε, καὶ τῷ στρατ- 

εύματι πέμψας ἸΤλοῦν, εἶπεν" ““᾿ γὼ μὲν, ὦ 
ἄνδρες. ὑμᾶς ἐπαινῶ" ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ 

ἐπαινέσητε, ἐμοὶ μελήσει" ἢ μηκέτι με Κῦρον 
νομίζετε." 17. Οἱ μὲν δὴ στρατιῶται, ἐν 
ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες, εὔχοντο αὐτὸν εὐτυχ- 
σαι: Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι 
μεγαλοπρεπῆ. Ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε" 
συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ 
ἅπαν" καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν 
οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μασθῶν ὑπὸ τοῦ 
ποταμοῦ. 18. Οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον, ὅτι 
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οὐ πώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο 

πεζῇ, εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις" ἃ τότε 

Ἀβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος 

διαβῆ. ᾿Εδόκει δὲ θεῖον εἶναι, καὶ σαφῶς 
ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ, ὡς βασιλεύ- 
σοντί. 

19. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας 
σταθμοὺς ἐννέα, παρασάγγας πεντήκοντα, καὶ 

ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν Ἀράξην ποταμόν. ᾿Ἐν- 
ταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ, μεσταὶ σίτου καὶ 
οἴνου. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς, καὶ 

ἐπεσιτίσαντο. 

ΓΗΑΡΤΕΝ ν. 

(οιιηΐγγ οὗ ἐπε ϑοβηϊία Αὐδθϑ.--- πιπίῖηρ πη Παρ τ ἀπά οϑίσι ἢ. --- 
Μοάς οἵ ἰακίηρσ Ὀιιίαγάϑ.--- π᾿ αὐτὴν τηαγοθα5 Ππσγοιρὴ ἃ ἀδβεσέ 

σοιηΐγν, ἰπ ψνΠΙΟΝ τηαὴν οὗ 6 Ὀαρσασο δηϊπΊα]β ῬΟΓΙ5ἢ.--- ΤῊς 
Ῥοχϑίαῃ ΠΟΌΪῈ5 αϑϑῖϑὲ ἴῃ οχίσγισαίηρ (ἢ 6 να ΟΠ5 ἴγοιη ἃ ΘυνΆΙΏΡ. --- 
Οπἡ αὐγϊνίηρς ορροβιίς (μαγπιαπάξβ, [Π6 βοϊ ἀϊθὺβ οὐοβϑ ἐῃ6 σῖνου, ἴῸσ 

Ῥτονιβίομβϑ, οὐ βκίηβς Π]]δἃ ν ἢ Πᾶν, ὅζο.---Οὐαῦγοὶ Ὀεΐννθαπ [Π6 
τηθη οἵ ΟἸθαύομιβ ἀπά Μοποη.---Ουτὰβ ἢ αἰ ΠΟυ ΠΥ ἈΡΡΘΔ565 ἰΐ. 

1. ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει διὰ τῆς Ἄραβ- 
ίας, τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, 
σταθμοὺς ἐρήμους πέντε, παρασάγγας τριά- 
κοντα καὶ πέντε. ᾿Ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἣν 
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Ν ξ “Ὁ ὃ “ ω ς “ “ θ 7 

μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ομαλὸν ὥσπερ θάλαττα, 

ἀψινθίου δὲ πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν 
[τά Ἃ , [24 ῷ ἈΕῸΣ Ὁ“ 

ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη, ὥσπερ 

ἀρώματα" δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν. 2. Θηρία 

δὲ παντοῖα, πλεῖστοι μὲν ὄνοι ἄγριοι, οὐκ 
3. 7 Ἂ Χ ς , ἈΝ Ἂν 

ὀλέγαι δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι" ἐνῆσαν δὲ καὶ 
΄“΄. « 

ὠτίδες καὶ δορκάδες " ταῦτα δὲ τὰ θηρία οἱ 
δ -" 40: 7 ΣΦΕ, Ν ς Ν » 9 

ἱππεῖς ἐδίωκον ἐνίοτε. Καὶ οἱ μὲν ὄνοι; ἔπει 
,ὔ 

τις διώκοι, προδραμόντες εἱστήκεσαν " (πολὺ 
-“ “ Ἂ ν μ 7 

γὰρ τοῦ ἵππου θᾶττον ἔτρεχον καὶ πάλιν 
4 Ν ͵ εξ.“ 2 δ 9 Ἐ ᾿ 

ἐπεὶ πλησιάζοι ὁ ἵππος. ταὐτὸν ἐποίουν" καὶ 
3 “ - 3 Ἁ 7 κε [ »Ὸ“» 

οὐκ ἣν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ὑππεῖς 
κι “ “ Ν Ἂς ζΖ 

θηρῷεν διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις. Τὰ δὲ κρέα 
“ ς 7 Ἂν ᾿Αὐλθτα ρος ΄ 

τῶν ἁλισκομένων ἣν παραπλήσια τοῖς ἔἐλαφεί- 

οις, ἁπαλώτερα δέ. 8. Στρουθὸν δὲ οὐδεὶς 
Υ̓ « Ἂς ἤ ΄-“ἄσ] 4 , ᾿ς ἢ 

ἔλαβεν" οἱ δὲ διώξαντες τῶν ππέων ταχὺῦυ 
 ὰ »“ ΓΑ] 

ἐπαύοντο " πολὺ γὰρ ἀπεσπᾶτο φεύγουσα, τοῖς 

μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν; ἀρασα; 
[4 ες 4 Ἁ Ν » ἴς » ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. "Τὰς δὲ ὠτίδας, ἂν τις 
ταχὺ ἀνιστῇ, ἔστι λαμβάνειν " πέτονται γὰρ 

βραχὺ, ὥσπερ πέρδικες, καὶ ταχὺ ἀπαγορ- 

εύουσι. Τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν. 
4, ἸΠορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας 

ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Μασκᾶν ποταμὸν, τὸ 

εὖρος πλεθριαῖον. ᾿Ενταῦθα ἦν πόλι ἐρήμη, 
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7 5} Ἂς ,Ψ [4] 7 Ἐ ΨΦ. κῃ μεγάλη, ὄνομα δὲ αὐτῇ Κοορσωτή" περιεῤῥεῖτο 
δὲ αὕτη ὑπὸ τοῦ Μασκᾶ κύκλῳ. ᾿Ἐνταῦθα 
Υ - "»“» δ 5 Υ 9 

ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐπεσιτίσαντο. ὅ. ᾿Ἐν- 
“- 3 ν Α Δ᾽ τῷ δὰ " τεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα, 

παρασάγγας ἐννενήκοντα: τὸν Εὐφράτην ποτα- 
μὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ ἸΠύλα-. 
Ἔν τούτοις τοῖς σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑπο- 

’ Ρ] ’ ς Ν “ σις 1 Ἁ “ 

ζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ τοῦ λιμοῦ" οὐ γὰρ ἣν 

χόρτος, οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδὲν, ἀλλὰ ψιλὴ 
ἦν ἅπασα ἡ χώρα" οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους 
ἀλέτας περὶ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ 
ποιοῦντες. εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν, 

Ν ᾽ ἔ “ Υ Ν Ν καὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. 6. Τὸ δὲ 
ζ ς 4 ᾽ , Χ ᾽ στράτευμα ὁ σίτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ 

5“ ᾽ ᾿Ὶ 4 “Ὁ Δ δέ ᾽ ᾶ 9 ἊΝὉᾳ Κ ,ὔ 

ἦν, εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ, ἐν τῷ Κύρου 
Ἂ 4 

βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων 

τεττάρων σίγλων. Ὃὧ δὲ σίγλος δύναται ἐπτὰ 
ὀβολοὺς καὶ ἡμιοβόλιον ᾿Αττικούς" ἡ δὲ καπίθη 

δύο χοίνικας Ἀττικὰς ἐχώρει. Κρέα οὗν 
ΕΣ θί ς ῳ ὃ , 9 
ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντος. 7. Ἦν 

δὲ τούτων τῶν σταθμῶν, οὗς πάνυ μακροὺς 
ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο δια- 
τελέσαι, ἢ πρὸς χιλόν. ΚΚαὶ δή ποτε στενο- 

χωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις 
δυσπορεύτου, ἐπέστη ὁ κῦρος σὺν τοῖς περὶ 
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Δ Ά, δ΄ οὐ ᾿ ᾽ Γι ,Ἶ.: αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις, καὶ ἔταξε 
ΤΠλοῦν καὶ Τίγρητα, λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ 

στρατοῦ συνεκβιβάξζειν τὰς ἁμάξας. 8. ᾿Επεὶ 
δὲ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ 
9 ἴω] δι ᾿ Ἁ δι οἱ 7 ΝΝ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν ἹΠέρσας τοὺς 
κρατίστους, συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας. "Ἔνθα 
δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἣν θεάσασθαι. 
«ς “ Ἁ μ᾽ “ , ἐγ Ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς, ὅπου 
ἕκαστος ἔτυχεν ἑστηκῶς, ἵεντο, ὥσπερ ἂν 
δράμοι τις περὶ νίκης, καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς 

, ’ Ἁ “" γηλόφου, ἔχοντες τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς 
τ δὲ 7 

χιτῶνας, καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας - ἔνιοι 
δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις, καὶ 
ψέλλια περὶ ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις 

3 7 ἔ 3 Ἃ Ἂν “Ὁ Ἃ ὦ 

εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν, θᾶττον ἢ ὥς τις 
ἂν ᾧετο, μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμᾶξας-. 
9. Τὸ δὲ σύμπαν, δῆλος ἦν Κῦρος σπεύδων 

[ο Ἁ .ονχ Ἁ 3 7 Φ Αἱ πᾶσαν τὴν ὁδὸν, καὶ οὐ διατρίβων, ὅπου μὴ 
ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἢ τινὸς ἄλλου ἀναγκαίου 
ἐκαθέζετο " νομίζων, ὅσῳ μὲν ἂν θᾶττον ἔλθοι, 

᾿ς - "ἊΣ “ τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μάχ- 
Ψ Ν “ ΄ ,ὕ εσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαιότερον, τοσούτῳ πλέον 

βασιλεῖ συναγείρεσθαι στράτευμα. ΚΚαὶ συν- 
ιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως 
᾽ δ ᾿ 

ἀρχὴ, πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρωπων ἰσχυρὰ 
χά ἂν νον -- ὦ 
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3 - Ν 7 [οὶ εκ Υ “« οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν, καὶ τῷ διε- 
᾿, Ν ’ 9 Ἅ, " Ἁ σπάσθαι τὰς δυνάμεις, ἀσθενὴς, εἴ τις διὰ 
“ ω 

ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο. 
10. Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ 
Ἁ 9 “ Ἁ 3 Γ ᾽ “4 Ἁ τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμων καὶ 

’ », Ν 7 ΡῚ ἤ ς μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη " ἐκ ταύτης οἱ 
κ᾿ , 

στρατιῶται ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις 
διαβαίνοντες ὧδε Διφθέρας, ἃς εἶχον στεγάσ- 

ματα, ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα συν- 
ἤγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τῆς κάρφης 

βιν. οἷ οι ἋΝ 4 7 Ἦ᾿ 7 τὸ ὕδωρ" ἐπὶ τούτων διέβαινον " καὶ ἐλάμβανον 
΄ Α -“ 

τὰ ἐπιτήδεια. οἷνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιη- 

μένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος, καὶ σῖτον μελίνης" 

τοῇτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. 
11. Ἀμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ 

Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου, 
ὁ Κλέαρχος, κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος, 

πληγὰς ἐνέβαλεν" ὁ δ᾽ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ 
στράτευμα; ἔλεγεν " ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται 

ἐχαλέπαινον, καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ 
΄ ἊὉ 9 » “ " ’ὔ 

Κλεάρχῳ. 12. Τῇ δ᾽ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος, 
᾿ Ἁ διε ῖν " , “ “ Ἅ. "Ὁ ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐκεῖ 

, Ἁ 3 Ἁ 3 ΄ Ὰ 
κατασκεψάμενος τὴν ἀγορᾶν, ἀφιππεύει ἐπὶ 

τὴν αὐτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύ- 
κι  φὸν β οοὐ- αὐ μεν ΝΣ δ᾽ ματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτὸν " (Κῦρος 
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οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε ἡ τῶν δὲ 
᾽ὔ, Ν ἢ , ς 3 Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις, ὡς εἶδε 

Ἁ 7, ͵ ἴω 7 τὸν Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ" καὶ 
ι α “ ͵ ͵ Ν “ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν: ἄλλος δὲ λίθῳ 

᾿ Ν, δ ᾿ “ 7 
καὶ ἄλλος, εἴτα πολλοὶ, κραυγῃ5 γενομένη. 

18. Ὃ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, 
καὶ εὐθὺς παραγγέλλει. “ εἰς τὰ ὅπλα" καὶ 

τοὺς μὲν ὁπλίτας ἐκέλευσεν αὐτοῦ μεῖναι, τὰς 
9 ᾿ Ἁ )ὔ 7 ὡ φ,. ἃς Ν 

ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας" αὐτὸς δὲ, 
Ἃ Ἀ “ ἃ Χ ᾿Α ,ὔ ας. λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱπγπέα5, οὗ ἦσαν 

΄»΄ “ Υ Ἃ , αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταρά- 
4 .« 

4 “ “ 27 

κοντα, (τούτων δ᾽ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες.) ἤλαυνεν 
ψ Ὰ Ν αν 7 Ψ 5τὶς τον ᾿ σχῇ 
ἐπὶ τους Μένωνος, ὥστε ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι 

νΝ 3. ἡ , νΝ 7 ψνες ἘΠ: ῳψλνπς 
καὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα. 

Οἱ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. 
14. Ὃ δὲ ΤΙρόξενος (ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσ- 
ιὼν, καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλυτῶν,) 

᾽ θὲ ἜΣ δ. τ: "4 Ν ͵ ᾽ ͵ 5 ἢ 
εὐθυς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων: ἔθετο 

Ν - “ ᾿ κ᾿ 
τὰ ὅπλα, καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν 

΄- ς ὡς τῷ 7] ο’ » ». ᾿] 7 ταῦτα. ὋὉ δὲ ἐχαλέπαινεν. ὅτι, αὐτοῦ ὀλύγου 
Υ “ ᾿ δεήσαντος καταλευσθῆναι, πράως λέγοι τὸ 

᾽ [ο ΠΥ Ὁ Α 7 ΡΟΝ ΟῚ “" 7 αὐτοῦ πάθος" ἐκέλευέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου 
; ᾿ς ΝΥ »- 

ἐξίστασθαι. 16. Ἐν τούτῳ δὲ, ἐπεὶ ἧκε Κῦρος 
πο ΚΝ, ἴω Χ ͵ Χ Ὰ 

καὶ ἔπύθετο τὸ πρᾶγμα: εὐθὺς ἔλαβε τὰ παλτὰ 
3 . ας ΓΩ “" 

εἰς τὰς χεῖρας, καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν 
Ὀ 
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κ -Ὄ ᾽ “ ᾿ Ν “ Χ , 

πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων ξὶΞ τὸ μεσον, καὶ λέγει 

ὧδε: 106, “Κλέαρχε καὶ Πρόξενε, καὶ οἱ 
Ν ξ 7 

ἄλλοι οἱ παρόντες “Ελληνες, οὐκ ἴστε, ὅ τι 

ποιεῖτε. ἰδὲ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συν- 
{» ε ζ : ηὃ γι 7) " ,7 άψετε, νομίζετε, ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατα- 

δ ΣΡ τὼ : ἈΝ . 8 σι. ἰο ὃ κεκόψεσθαι, καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον 
ω “- “ 

κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων, πάντες οὗτοι, 
οὺς ὁρᾶτε, βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται 
τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων." 117. Ἀκούσας 

“ ξ ᾽ « [φ ϑυν Χ ταῦτα ὁ Ἰζλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο" καὶ 
ῇ [4 

παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ 
ὅπλα. 

(ςφςΗἈΑΡΤΈΞ ὙῈ 

Οτοηΐεβ, α Ῥουβίαῃ ΠΟ] πηδη, αἰειηρί ἴο ἀεβοσί ἢ ἃ Ῥοᾶν οὗ 

Ἠοτ56.--- 15 Ἰειίοῦ τὸ τῆς. Κίηρ Ῥεῖϊηρ ἀο]νογοά Ὀν. τ1ηΠ6 ὌΘασοσυ 
ἴο νγαβ, μθ 5 βοϊζεά δηά Ὀγοιρῃς ἴο {γ14]. -- -Ἢ 15. σοπἀοπιηδίϊοη 
δῃά ἀδαιῃ, ξ 

1. ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ προϊόντων, ἐφαίνετο 
" “ Χ ἤ ΒΟ Ν 3 .»» 6 

ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος" εἰκάζετο δὲ εἶναι, ὁ 
στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. Οὗτοι προϊόντες 
"Ν ν »" Ν " »" 7 1.5." 

ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἣν. 
. ΄ Ν Ἁ “ “ ἢ» 

᾿Ορόντης δὲ, Πέρσης ἀνὴρ. γένει τε προσήκων 
΄' γ᾽: ΠΩ 

βασιλεῖ, καὶ τὰ πολεμικὰ λεγόμενος ἐν τοῖς 
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ἴω ’ 

ἀρίστοις Ἰ]ερσῶν, ἐπιβουλεύει, Κύρῳ, καὶ 

πρόσθεν πολεμήσας. 2. ἸΚαταλλαγεὶς δὲ 
Ὃ , 5 2 δρ Ν οὶ ρόδες. ) [ῥ οὗτος Κύρῳ εἶπεν. εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, 

ε χ ς 3 ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατακάνοι 
Ὰ 7 Κ " ΄“» , 

ἂν ἐνεδρεύσας. ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἕλοι, 
ἴω “ 

καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν 
[4 , ΄ 3 Ἁ 3,κν ἡ Χ 

ὥστε μήποτε δύνασθαν αὐτοὺς, ἰδόντας τὸ 
Κύρου στράτευμα, βασιλεῖ διαγγεῖλαι. “Τῷ 

ἈΝ Ι }Ὶ ͵ ἊΜ». 4 ͵ 3 ) 

δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα 
εἶναι" καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος 

“Ὁ 7 

παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. 
“ ᾿ ΄“- 

5. Ὃ δὲ Ὀρόντης, νομίσας ἑτοίμους αὐτῷ 
ῳ Ἃ ξ 7 ᾿ , 9 Ἃ Ἃ εἶναι τοὺς ἱππέας, γράφει ἐπιστολὴν παρὰ 

Α Ψ Ὁ "ἢ « , ς Ἃ ! βασιλέα, ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται 
7 3 δὰ ᾿ς ἴω ε »“.ᾳΦς “-“ 

πλείστους" ἀλλὰ φράσαν τοῖς ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν 
Χ ἴω] 

ἐκέλευεν, ὡς φίλον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ᾿Ενῆν 
ἈΠῸ Ἄν", ΛΜ Χ ΄ι ’ 7 ς 

δ᾽ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπο- 
λ 77 , Χ : 

μνήματα καὶ πίστεως. '᾿αύτην τὴν ἐπιστολὴν 
“ δ Ἷ ς Ν 

δίδωσι πιστῷ ἀνδρὶ, ὧς ᾧετο" ὁ δὲ λαβὼν, Κύρῳ 
δ᾽ Ν Ὰ “ 

δείκνυσιν. 4. ᾿Αναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος 
, ἊΣ Χ “ 

συλλαμβάνει ᾿Ορόντην. καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν 
[ “ Χ 7 ἴω 

αὐτοῦ σκηνὴν Περσῶν τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ 
αὐ 7 νὴ ἴω ς ᾽ς 

αὐτὸν ἑπτά" καὶ τοὺς τῶν ᾿λλήνων στρατ- 
͵ μι ϑ τόσ;.-., ς , ᾿ ᾿ ’ ᾿ 
ηγοὺς ἐκέλευεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ 

͵ ᾿ ΝΑ Ὁ Υ δ ᾽ Ἂ 7΄ ξ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὐτοῦ σκηνήν. Οἱ 
Ὦ 2 
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δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους 
ς 

ὁπλίτας. ὅ. Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρ- 
7 “ “ λ ς [οὶ ᾿ “- 

εκάλεσε σύμβουλον, ὃς γε καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς 

ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν 
“Ἑλλήνων. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἐξήγγειλε τοῖς 

ἴω ͵ 

φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ ᾿Ορόντου, ὡς ἐγένετο" 
5 Ν 5 ΘῈ 3 5) ᾿ς ἴω » οὐ γὰρ ἀπόῤῥητον ἦν. "Ἑφη δὲ, Κῦρον ἄρχειν 

τοῦ λόγου ὧδε" 
6. ““Πωρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως 

Χ δ᾽ οδς ῇ Ὁ“ 7 ῇ Ι] Ν 

σὺν ὑμῖν βουλευόμενος, ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ 
᾿, “ “ 

πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω 

περὶ Ὀρόντου τουτουΐ. Τοῦτον γὰρ πρῶτον 
! - 

μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον ἐμοὶ εἶναι. 
9 » Ν Ἁ ε ΕΝ μα Ἢ ς Ἁ ΄ε.. 59 » 

Εμτεὶ δὲ ταχθεὶς, ὧς ἔφη αὐτὸς, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ 
» “ φ 3 ! 9 ἃ, . δ 3 ἀδελφοῦ, οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ, ἔχων τὴν ἐν 

͵ Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσ- 
“-“ , “ 

πολεμῶν ἐποίησα, ὥστε δόξαι τούτῳ, τοῦ πρὸς 
ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον 

- “- Ι 

καὶ ἔδωκα." 7. Μετὰ ταῦτα ἔφη, “Ὦ 
“ 

Ὀρόντα, ἔστιν ὅ τε σε ἠδίκησα; " ὋὉ δὲ 
τ ! “ " , « ΄ δ. (αὶ Φ 
ἀπεκρίνατο, ὅτι οὔ. Ἰ]άλιν ὁ ᾿ζῦρος ἡρῶτα 

ς Ἀ ς Ὕ ΑΨ Αι 

“Οὔκουν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ομιρ)βεχέϊε, 
“ ᾿, -- 

οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος, ἀποστὰς εἰς 

Μυσοὺς, κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώρδνῳ 
δος 
ΨΥ 
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ἢ ς 
ἐδύνω ;" "Ἄφη ὁ ̓ Ορόντης. ““ Οὔκουν,᾽ ἔφη ὁ 

ἴω [ ἊὉ , Κῦρος, ““ ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως τὴν σεαυτοῦ δύναμιν, 
Ἂ Ἂ ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς Ἀρτέμιδος βωμὸν, μετα- 

2 7 57 Ν ὌΝ Ἁ μέλειν τέ σοι ἔφησθα, καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ 
4 » »“" 

πάλιν ἔδωκάς μοι, καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ 
Ἃ “ Καὶ ταῦθ᾽ ὡμολόγει ὁ ᾿Ορόντης. 8. “Τί 

δ᾿ - “ ἴω οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, ““ ἀδικηθεὶς ὑπ᾽’ ἐμοῦ, νῦν 
νΝ Ἶ 4 ΄ Ἂ 7 πὰ δὶ τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονα ; 

Εἰὐπόντος δὲ τοῦ ᾿Ορόντου, ὅτι οὐδὲν ἀδικηθεὶς, 
ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν" ““᾿Ομολογεῖς οὖν, 

ἷ Ν περὶ ἐμὲ ἄδικος εἶναι; ᾿" ““ γὰρ ἀνάγκη,᾽᾽ ἔφη 
δ ..-. ὃ , ᾿ ’ὔ , δεν τὴν ς ὁ Ὀρόντης. Ἔκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ 
Κῦρος, “Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ 
πολέμιος. ἐμοὶ δὲ καὶ φίλος καὶ πιστός." Ὃ 
δὲ » ἅ ἐς ς« Οὐδ᾽ 3 , -' Κ ὲ ἀπεκρίνατο. ὅτι. ὑδ᾽. εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, 

7 Ἀπ ᾷς ν Ν Ρ 959 σοί γ᾽ ἂν ἔτι ποτὲ δόξαιμι. 

9. ΤΙρὸς ταῦτα ὁ Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν" 

“ Ὃ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε: τοιαῦτα 
δὲ λέγει. ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, 

ΠΗ ΨΩ 7, λιν: (ἡ Ἄ 2) “, ἀπόφῃναι γνώμην, ὅ τί σοι δοκεῖ." Κλέαρχος 
.} δὲ εἶπε τάδε" ““ Συμβουλεύω ἐγὼ, τὸν ἄνδρα 

τοῦτον ἐκποδῶν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα" ὧς 
μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ἦ 

ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς 
τ 
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7 “Ν Ἁ Ν ω φίλους τούτους εὖ ποιεῖν." 10. Ταύτῃ δὲ τῇ 
͵ , γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. 

ο ““  π Μετὰ ταῦτα, κελεύοντος Κύρου, ἐλάβοντο τῆς 
; χ ᾽ , 4... 7 “ 

ζώνης τὸν ᾿Ορόντην ἐπὶ θανάτῳ, ἅπαντες 
᾽ ᾽ὔ οἷ ς - εὐ Ν " ὦ» Ὁ 

ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα [δὲ] ἐξῆγον 
Ν αὐτὸν, οἷς προσετάχθη. Ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν, 

“ 4 οἵπερ πρόσθεν προσεκύνουν, καὶ τότε προσ- 
᾽ὔ ΄ 

εκύνησαν, καίπερ εἰδότες, ὅτι ἐπὶ θάνατον 
Ν Ν ἄγοιτο.ς 11. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Ἀρταπάτα 

Ἁ ᾽ 7 ω »“ " 

σκηνὴν εἰσήχθη, τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου 
7 - - 7 

σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα ᾿Ορόντην, 
Ἷ »“ 

οὔτε τεθνεῶτα οὐδεὶς πώποτε εἶδεν, οὐδ᾽ ὅπως 
» ᾿ ᾽ ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν " εἴκαζον δ᾽ ἄλλοι 
5 7 ΄ ω ἄλλως" τάφος δ᾽ οὐδεὶς πτώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

ΓΠΗΑΡΤΈΕΞ ὙΠ. 

Ονγὰς σονίοννβ Πὶς ἴσοορϑ. -- Παϑουέουβ ΠΌπι, ἴΠ6 τΟν 8] ἔογοΘ5. --- 
Ογγιιθ᾽5 5ΒΡΌθοἢ ἴο {ΠῸ Οτεεκϑ5.-- - βρθοῖϊνα Πα πη Υβ ἴῃ Π6 ΔΥΠΉΪ65 
οἵ Ογγιιβ απὰ τς Κίηρ. τοῃ ἱπηπιθηβα ἔοββα γον πρ Ὀν {Π6 
ΚΊηρ.-- ΓΤ Ὴς ἀΥπιν Ρα5565 θείνγθεη ἰξ απᾶ [Π6 ἘλιρΗγαΐθ5.---Εἰνἀθπέ 

οἰ ρ5 οἵ {ῃς γχείγοδαε οὔτῆς γούαὶ ἔογοα5. --- Θ]ΔΏτι5 Ρτθάϊοι5 τΠδὲ {Π6 
Κίησ νν1} ποῖ ἤρῃις ἴὸσ ἴθη ἀαγ5.----Ηἰἴβ ργοαϊοιίοη Ῥγονίπρ. γα, Ἰὰ 

15 ΠΡ ΠΟΘΏΓΥ σανναγαςα Ὀγ ΟΥσ5. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβ. 
Ἀμῶν σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας δώδεκα.. 

τς Υ͂Ν Ψ,, δδ ΨῈ ᾿ ὲ με 
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Ἔν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν 
ἑ [η [᾽ 

βὰς ΄ο ς ἴω 

ποιεῖται τῶν ᾿'ῶι;λήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν 
ἊὉ ἰν ᾿ 7 ’ ὦ 4Ὁ 7 Ἃ τῷ πεδιῷ περὶ μέσας νύκτας" (ἐδόκει γὰρ; 

2 ᾿ ΡῚ ἊΝ {τ {γ4 7) ᾿ ΄-- εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξξιν βασιλέα σὺν τῷ 
΄ ΄ τ ΤΣ ὙΥ, ,ὕ στρατεύματι μαχούμενον᾽) καὶ ἐκέλευε Ἰζλέαρχ- 

Ν ᾿ ἴω ἴω , ς -“ Ἂ ἈΝ ον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ 
᾿ Ἂ ἴω 3 Α͂ “ν. (ἵ Ν Ἁ 

τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου" αὐτὸς δὲ τοὺς 
ἑαυτοῦ διέταττε. 2. Μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν 

[ρ ’ ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ αὐτόμολοι παρὰ μεγ- 
ἄλου βασιλέως ἥκοντες ἀπήγγελλον Κύρῳ 
περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ, συγ- 

καλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν 
“Ἑλλήνων, συνεβουλεύετό τε, πῶς ἂν τὴν 

μάχην ποιοῖτο, καὶ αὐτὸς παρήνει θαῤῥύνων 
τοιάδε: ὃ. “Ὦ ἄνδρες “ἕλληνες, οὐκ ἀν- 
θρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς 
» “Σὰ ᾿ Ἶ δῶν τὰ ν , 
ἄγω " ἀλλὰ, νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους 
πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο 

᾿ δ προσέλαβον. “Ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι 
“ Σὰ, 6 Ι κ 7 θ δ ἃ Ἂς τε ς Ὃ τῆς ἐλευθερίας. ἣς κέκτησθε, καὶ ὑπὲρ ἧς ὑμᾶς 

ΦΩΝ ὃ “ ν Ν " Ὁ Ἁ 
ἐγὼ εὐδαιμονίζω. ὃ γὰρ ἴστε, ὅτι τὴν 

ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν, ἀντὲ ὧν ἔχω πάντων 
ΕΥ , 

καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. 4. “Ὅπως δὲ καὶ 
0 (ὦ ᾿ [οἷ ἊὉ 

εἰδῆτε, εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ἐγὼ ὑμᾶς εἰδὼς 
, [Χο “Ὁ διδάξω. Τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ, καὶ πολλῇ 
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κραυγῇ ἐπίασιν: ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, 
5 Ν ᾽ ', ἊΜ [γ ς κ« 

τἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν 3 -» - ψ-π 

γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπου. 
Ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων, καὶ εὐτόλμων γενο- 

Δ.2 Βι χὰ ς ἴω Ἃ, Ν » , μένων, [ ἐγὼ ὑμῶν] τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον 
3 7 “ Ν Ν 7 "] -“ 
ἀπιέναι τοῖς οἴκοι. ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν " 

Χ , 

πολλοὺς δ᾽ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι 

ἀντὶ τῶν οἴκοι." 

ὅ. ᾿Ενταῦθα Ταυλίτης παρὼν, φυγὰς Σάμιος, 
πιστὸς δε Κύρῳ, εἶπε" «“« Καὶ μὴν, ὦ Κῦρε, 

7 Σ ε “- Ἂ 

λέγουσι τινες, ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν, διὰ τὸ 

ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος " ἂν 
") Ω 7 ’ ᾽ “" Υ͂ Ν δ᾽ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνῆσθαι σε" ἔνιοι δὲ, 

οὐδ᾽ εἰ μεμνῷό τε καὶ βούλοιο, δύνασθαι ἂν 
ἀποδοῦναι, ὅσα ὑπισχνῆ." 6. Ἀκούσας ταῦτα 

κ“ Ψ ἔλεξεν ὁ Κῦρος" “Ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν. ὦ 
ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα, πρὸς μὲν μεσημ- 

βρίαν, μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν 
Ο' ὡδν ᾿ Ν ἄνες Ὁ“ Ν οἱ ἄνθρωποι " πρὸς δὲ ἄρκτον, μέχρι ὅτου διὰ 

χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων ἅπαντα 
κε μαλμαμέος οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. 
7... Ἢν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν; ἡμᾶς δεῖ τοὺ 
ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκβάτεῖο ποιῆσαι.“ 

Ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω, ὅ τι δῶ Ξ 

ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ 
ν᾿ δ 

οἷ, ἡ Γὼ 
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οὐκ ἔχω ἱκανοὺς, οἷς δῶς Ὑμῶν δὲ τῶν 'Ελ- 
λήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. 

ς Ν [ο͵ 3 4 3 ’ Φ 8. Οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν 

πολὺ προθυμότεροι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγ- 
. Ὕ Ν δ 5. Χ ᾿ - γέλλον. Εἰσήεσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν 

ἄλλων “Ἑλλήνων τινὲς, ἀξιοῦντες εἰδέναι, 
’ Υ̓ Γ 7 ς Ν τὶ σφισιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. ὋὉ δὲ 

ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. 
9. Παρεκελεύοντο δ᾽ αὐτῷ πάντες, ὅσοιπερ 
διελέγοντο, μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν 

τάττεσθαι. Ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος 
ὧδέ πως ἤρετο Κῦρον " “ Οἴει γάρ σοι, ὦ Κῦρε, 

“-" ἔγαψὶ Ψ Ὦ μαχεῖσθαι τὸν ἀδελφόν :" « Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ 
Κῦρος, “εἴπέρ γε Δαρείου καὶ ἸΤαρυσάτιδός 
93 “Ὁ Ν 9 Χ Ν 3 Ἁ » » . ἃ ἐστι παῖς, καὶ ἐμὸς δὲ ἀδελφὸς, οὐκ ἀμαχεὶ 

ταῦτα ἐγὼ λήψομαι." 
᾽ [οὶ ἘΔ βν ἃ “ 2 ν 10. ᾿Ενταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς 

τι 7 ΄“ Ν ς 3 Ν Ζ Ἁ ἐγένετο τῶν μὲν “Ελλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ 
τετρακοσία" πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ τετρα- 
κύόσιοι" τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα 

μυριάδες, καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ 
εἴκοσι. 11, Τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι 
ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυρίαδες, καὶ ἅρματα δρεπ- 
ανηφόρα διακόσια. Ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισ- 
χέλιοι ἱππεῖς, ὧν Ἀρταγέρσης ἦρχεν " οὗτοι 
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Ν ω ζ 

δὲ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. 
12. Τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν 

᾿ » Ν ὅροι, ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, 
᾽ ε : τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, Ἀβροκόμας, 

"ἢ δ Γισσαφέρνης, Γωβρύας, Ἀρβάκης. Τούτων 
Ν Ἂ 

το. δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐννενήκοντα μυρι- 
᾽ὔ 

δες, καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ 
᾽ “ 

πεντήκοντα" Αβροκόμας γὰρ ὑστέρησε τῆς 
, ς 7 . , 3 ἋἊ μάχης ἡμέρας πέντε, ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. 

18. Ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτο- 
μολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου 

βασιλέως πρὸ τῆς μάχης" καὶ μετὰ τὴν 
΄ ΑΕ 3 ΄ “ ν ῇ μάχην, οἱ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων, 

ταὐτὰ ἤγγελλον. 14. ᾿᾿ντεῦθεν δὲ Κῦρος 
ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας τρεῖς, 
συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ 
ς αι Ν “ ΄ι - Υ Ὰ 
᾿λληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ" ῴετο γάρ, 

[ ω “ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα : κατὰ 
γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἣν 
᾽ ἣ 5. νττΙΦυὰ » ᾿ : ν 
ὀρυκτὴ. βαθεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ 

δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. 15.. Ἰ]αρετέτατο δὲ 

ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα 
παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. "ἔνθα. 
δὴ εἰσὶν αἱ διώρυχες. ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποτα- 
μοῦ ῥέουσαι" εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος, 



ΘΟ Χ ΟΡ ΖΕΙΝΎΥΓΙΝ 43 

πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα 
πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά εἰσβάλλουσι δὲ εἰς 
τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δὲ ἑκάστη παρα- 

ΓΝ 3 

σάγγην, γέφυραι δὲ ἔπεισιν" Ἦν δὲ παρ 
τ΄. » Υ; » , ᾽ὕ δ ᾿ αὐτὸν τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ 

τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου, ὡς εἴκοσι ποδῶν 
τὸ εὖρος. Ταύτην δὴ τὴν τάφρον βασιλεὺς 
μέγας ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται 

- Ἁ 
Κῦρον προσελαύνοντα. 10. Ταύτην δὲ τὴν 

7 “" ῇ Ν ς [9] πάροδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε, 
νΝ δ γον Υ [ρ 7 4 

καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. 17. Ταύτῃ 
μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεὺς, 

͵ 3 9 «. 7 Ἁ “ Ν Ω 

ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων 

καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. 18. ᾿Ενταῦθα 
Κῦρος, Σιλανὸν καλέσας, τὸν Αμβρακιώτην 

μάντιν, ἔδωκεν αὐτῶ δαρεικοὺς τρισχιλίους, 
ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας πρό- 

ἔ Ὁ ΡΤ ὁ. ἰὴ Ἃ 3 τερον θυόμενος, εἶπεν αὐτῶ, ὅτι βασιλεὺς οὐ 
μαχεῖται δέκα ἡμερῶν " Κῦρος δ᾽ εἶπεν, ““Οὐκ 

-“ - 

ἄρα ἔτι μαχεῖται: εἰ μὴ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις 
μαχεῖται" ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς. ὑπισχνοῦμαι 
σοι δέκα τάλαντα. Τοῦτο τὸ χρυσίον τότε 
ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. 
19. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασι- 

εἶδΑ : λεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ 
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ἐζ 7 Ἀ ἴω ἴλλ, ᾽ ͵7 [ο᾿ 7 υρῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχ- 
"“, ἴω. ἴω εσθαι" ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο » “Ὁ Ἂ ἡμελημένως μᾶλλον. 20. Τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε 

π ἣν , ᾿ 
-“ τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο, ΝΟ ΚΣ, 3 » Χ κ᾿ νἀ τῶς Καὶ ολίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ" τὸ δὲ Ν᾽ ΄Ὰ 

΄ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο, καὶ [ 
[οὶ “ “3 ΄ 

δι, τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ " “ εἶδνιν 7 " ἁμαξῶν καὶ ὑποξυγίων ἤγετο. 

“ΘΗΑΡΤΕΕΒΕ ΓΥΠ]Ι]. 

ϑυάδάξῃ Δρργοδοῆ οὗ 1ῃθ ΚΟΥ] ἈΥΠΊΥ.---Ουσις ἄγαννς ὉΡ ἢΙ5 ἔογοος ἱπ Βαβίαβ. --- ΤΉ ροβίκίοῃ. -- ΤῊΘ Οτὐαοκβ τοῦδ ἃπά ραγϑιθ ἐποςο ΟΡΡΟΞΕ(ά ἴο {Πεπ|.---ΤῊς Κίηρ αἰοιηρίβ ἕο ἴα Κα Ουσιις ἴῃ ἤδηκ..---- Ογταβ, βεοΐηρ ἢἰς (65]ρη), αἰίαο κα ἀπά σοιῖς Ηϊς Βοάγ-ρτατά οὗ 6,οοο Ποῖβ6. ---ΕἸποοιιηΐου Βοΐνγθοη Αγίαχοῦχος απ Ογστις, ἴῃ ψηΪϊο ἢ 1ῃ6 ΓΌΥΠΊΘΥ ἰ5 γγοι 664, ἀπά ἐῃπ Ἰαΐίου 514 1ῃ..---ΕἸἰρῆε οὗ ἐπε ἱπεϊτηαίθ ἔτθπάς οὗ υσιιβ ἀπὰ Αὐϊαραίεβ, ἃ ἀδνοίθα!ν αἰίδοηθα οἴΐξοου, [8]] γν 1 τη. 

“ει δ, 
ἤ 

--" 
, ΦΥΌΞΣΩΝ πᾶσιν; οἷς ἐνετύγχανεν, ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς 

καὶ ᾿λληνικῶς, ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι, 
ὃ 

4 1 
᾿ ι 

“"" 

- ὡ 

ΦῈ,« 
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πολλῷ προσέρχεται, ὡς εἰς μάχην παρε- 
σκευασμένος. 2. Ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος 
ἐγένετο" αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ “Ελληνες καὶ 

πάντες δὲ, ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι. 
85. Καὶ Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρ- 

Χ , 5. ὦ ΟΝ Ἄ ΦΕῸΝ Υ ματος τὸν θώρακα ἐνέδυ, καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν 
4 κἢ Ν 2 Ὰ κι 5 “ 
ἵππον, τὰ παλτὰ εἰ5 τὰς χείρας ἔλαβε, τοῖς 

τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι, 

καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον... 
4, Ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, 
Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων, 
πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχό- 
μενος" οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον. Μένων δὲ τὸ 
εὐώνυμον κέρας εἶχε τοῦ ᾿Ιλληνικοῦ. ὅ. Τοῦ 
δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς 

͵ὔ Ἂ ᾽ ω ΟῚ “ ΄-΄ χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἕστασαν ἐν τῷ δεξιῷ, 
καὶ τὸ ᾿Βλληνικὸν πελταστικόν " ἐν δὲ τῷ 

᾽ ᾽ὔ 3 » « ΖΞ Ὁ 

εὐωνύμῳ Δριαῖός τε, ὁ Κύρου ὕπαρχος, 
καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν. 6. Κῦρος δὲ καὶ 

οἱ ἱππεῖς τουτοῦ, ὅσον ἑξακόσιοι, ᾧπλισ- 
μένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ 

᾽ : ’ ς Χ ἘΞ »- ᾿ 

κράνεσι πάντες, πλὴν Κύρου. Κῦρος δὲ, 
δὴ ν Ἃ Χ ᾽ Ἃ ’ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν, εἰς τὴν μάχην 

καθίστατος Ϊ Λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους 
ΣΎ, “- »-"ο - 

Ἱ]έρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ 
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διακινδυνεύειν) 7. Οἱ δ᾽ ἵπποι ἅπαντες, οἱ 
3 μετὰ Κύρου, εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ 

προστερνίδια" εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς 
“Ελληνικάς. 

8, Καὶ ἤδη τε ἣν μέσον ἡμέρας, καὶ οὔπω 
καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι " ἡνίκα δὲ δείλη 
᾿ ΟΥ̓ 93 , Χ “ 7) Ἁ 
ἐγύγνετο ἐφάνὴ κονιορτὸς. ὥσπερ νεφέλη λευκὴ; 

χρόνῳ δὲ οὐ συχνῷ ὕστερον, ὥσπερ μελανία 
τιβ ἐν τῷ πεδίῳ ἐπυπολύ. ἽΟτε δὲ ἐγγύτερον 
ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε, 
καὶ αἱ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς 
δ ΟΥ͂ Υ.: ς “ Ν 
ἐγίγνοντο. 9. Καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκο-- 

θώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων " 
᾿ , Ε έ Π πεν Ν »᾿ ν (Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν ") ἐχό- 

ἃ 7 3 ΝΕ ῇ 5 ἥ Ν 

μενοι δὲ τούτων, γεῤῥοφόροι" ἐχόμενοι δὲ 
ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν" (Αἰ- 
γύπτιοι δὲ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι Ἵ ἄλλοι δ᾽ 
ἱππεῖς. ἄλλοι τοξόται. Ἰ]άντες δὲ οὗτοι κατὰ 
, :] 7 7 ᾽ , ω 

ἔθνη, ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον 
τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. 10. Τ]ρὸ δ᾽ αὐτῶν ἅρ- 
ματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων, τὰ 

5 Ν ΩΡ 
δρεπανηφόρα καλούμενα ᾿ εἶχον δὲ τὰ δρέπανα, 
ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένᾶ, καὶ 
ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς δια- 
κόπτειν; ὅτῳ ἐντύχοιεν. Ἢ δὲ γνώμη ἣν, ὧς 
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}] [ο] ᾽ 

εἰς τὰς τάξεις τῶν ᾿Ελλήνων ἐλώντων καὶ 
ἢ Ἂ ὋΣ διακοψόντων. 11. Ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν, 

ο Α Ὺ»Ν ᾽ Ἁ 

ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς “λλησι; τὴν 
᾿ - 7 

κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη 

τοῦτο" οὐ γὰρ κραυγῆ: ἀλλὰ συγῇ. ὡς ἀνυστὸν; 
καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσήεσαν. 
12. Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος, παρελαύνων αὐτὸς 

Ἁ Π , [2] ξ ἴω, Ἁ λλ ἃ Ἃ 

σὺν Ἰ]ίγρητε τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ 
͵ [ο. 7 Ι ῇ "7 ΕἾ , 

τέτταρσι, τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα, ἄγειν τὸ στράτ- 
“, 3 ἌᾺ 

ευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασι- 
Γ ῪᾺ ! »“ 

λεὺς εἴη " ““κἂν τοῦτο, ἔφη: ““ νικῶμεν, πάνθ᾽ 
-“ ,ὔ “ Ἀγ σας 

ἡμῖν πεποίηται." 18. “Ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος 
Ν 7 " Ἃ ἢ ὁ “ 5} φα "᾽ 

τὸ μέσον στίφος. καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα 
ἴω Ἂ ῇ “ 

τοῦ Ελληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα, ἀρερν ν: 
γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς, ὥστε “μέσον τὸ 

ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου. εὐωνύμου. ἔξω. ἣν.) 

ἀλλ᾽ ὃ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπᾶσαι 
ἰὐν ΥᾺΝ - δἰ τῶν Χ ͵) ' ͵ 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας. φοβούμενος, 

ἀν τας ᾿Εν 2: 7) Δρντὰν , ἢ 
μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν " τῷ δὲ Κύρῳ ἀπε- 

, [ 9 Ἂ [τ “ γ 

ΝΠ του νεῦο πος Κύλων δχοὶ 
Ν 5 [4] [φ Ἂ Ὰ 

14, Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρ- 
ἣΝ 7 ς ἮᾺ 

βαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προήει" τὸ δ᾽ 
Ῥλλ Ὰ γ 5 “Ὁ δ “ ’ “ ηνικὸν, ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον, συνετάττετο 
ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. Καὶ ὁ Κῦρος παρε- 

ΌΝ - “ 

λαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι, 
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Ἂ ε , : ’ "» Χ 
κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς 

πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. 1ὅ. ᾿Ιδὼν δὲ 
αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Ἐξενοφῶν Ἀθην- 
αἴος, ὑπελάσας ὡς συναντῆσαι, ἤρετο, εἴ τι 
παραγγέλλοι" ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε, καὶ λέγειν 

ΜΜΨ “ Ὡ Ν ς Ἁ Χ , 

ἐκέλευε πᾶσιν, ὅτι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ σφάγια 

καλὰ εἴη. 10. Ταῦτα δὲ λέγων, θορύβου 
ἴω 7 

ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο, τίς ὁ 
θόρυβος εἴη. Ὃ δὲ Ἐξενυφῶν εἶπεν, ὅτι τὸ 

͵ 7] ᾿ ᾽ ᾿. Ὁ, σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. Καὶ ὃς 
5 Α Ἄ τῶἶὖῊρ Ὁ 
ἐθαύμασε, τίς παραγγέλλει, καὶ ἤρετο, ὅ τι 

ἃ » Ν ΄ « Ν 3- , “ 

καὶ εἴη τὸ σύνθημα. Ὃ δὲ ἀπεκρίνατο, ὅτι 
ΖΕΥ͂ Σ ΣΩΤῊΡ καὶ ΝΙ ΚΗ. 17. Ὁ δὲ 
Κῦρος ἀκούσας, “᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη. 
ςς Χ ω Υ 45" “ ςς ᾿ Χ » Ἁ 

καὶ τοῦτο ἔστω." Ταῦτα δὲ εὐπὼν εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ χώραν ἀπήλαυνε" καὶ οὐκ ἔτι τρία ἢ 
΄ , 7 Χ ἃν. δ 8 τέτταρα στάδια. διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ 

ἀλλήλων, ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ “Ἑίλληνες, καὶ 
“ }] ἢ », ΄- ͵ ς 

προήρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις, 18. Ως 
δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, 
τὸ ἐπιλειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα 
ἐφθέγξαντο πάντες οἷόν πὲρ τῷ ᾿Ενναλίῳ 
ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. Λέγουσι, δέ 

΄"» Ν Ἀ Ψ .» 

τινεθ, ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα 
“ 

ἐδούπησαν, φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποι5.] 
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7 ἴω 

19, Πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι, ἐκκλίνουσιν 
οἱ βάρβαροι τοῖς ἵπποις καὶ φεύγουσι. Καὶ 
ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ 

“- “ 

Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοιε, μὴ θεῖν δρόμῳ, 
ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. 20. Τὰ δὲ ἅρματα 
ἊΝ ᾽ Ἁ Ν .] 3 "“ »“ 7 . Ν ἐφέρετο τὰ μὲν δι᾿ αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ 

᾿ ᾽ “ ς “ Ν ς ζ καὶ δι αὐτῶν τῶν “Ελλήνων, κενὰ ἡνιόχων. 
Οἱ δὲ, ἐπεὶ προΐδοιεν, διΐσταντο" ἔστι δ᾽ ὅστις 
καὶ κατελήφθη, ὥ ἐν ἵπποδρό ἐ χτελήφθη. ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ, ἐκ- 

ιν. Χ 50ῸΝ 50ῸΧΝ ᾿ “ πλαγείς " καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν 
ἔφασαν οὐδὲ ἄλλος δὲ τῶν ᾿Εὐλλήνων ἐν ταύτῃ 

᾿ ᾽ ν 3 Χ 590 Ν Ἁ ἣν οὖν - τῇ μάχη ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδὲν, πλὴν ἐπὶ τῷ 
᾽ ΄ ,ἊᾺ , “ρος ἢ 

εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. 
21. Κῦρος δὲ, ὁρῶν τοὺς “Ελληνας νικῶντας 

Χ Ἧ ς Ἅ Ν ; εῷ ἢ ν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ 
΄ » 4 Ἃ ς Ἁ “ ᾿προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν 

ἀμφ᾽ αὐτὸν, οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη διώκειν - ἀλλὰ 
ζ " Ἁ “" ᾿ ε “-ε συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἕξα- 

᾽ ς 7, - κοσίων ὑππέων τάξιν, ἐπεμελεῖτο, ὅ τι ποιήσει 
Ἁ Χ λ 9, Θ᾿ [4 ,ὔ βασιλεὺς. Καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν, ὅτι μέσον 

93} ἌᾺ ἴω , Ά ἔχοι τοῦ ἱ]ερσικοῦ στρατεύματος. 22. Καὶ 
΄ὔ Ν ς “ ΄ 57 ΖΑ͂ πάντες δὲ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες. μέσον 

ἔχοντες τὸ αὑτῶν, ἡγοῦντο, νομίζοντες, οὕτως 
καὶ ἐν ἀσφαλεστά ναι. ἢν ἡ ἰσχὺς αὐτῷ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἰναι: ἢν ἢ ἰσχ ν 
« “ “ 

ἑκατέρωθεν ἢ, καὶ, εἴ τι παραγγεῖλαι χρῇζοιεν, 
Ε 
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ς 7 2 ῇ , ΄ Ν ’ ἡμίσει ἐν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. 
᾿ - 28, Καὶ βασιλεὺς δὴ τότε, μέσον ἔχων τῆς 

ἑαυτοῦ στρατιᾶς, ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Ἰζύρου 
᾽ κα , 3 ᾿Ὗ Ν » ᾿ Ῥ ΄- 

εὐωνύμου κέρατος. ᾿Επεὶ δὲ οὐδεὶς αὐτῷ 
ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἐναντίου, οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ 
τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν, ὡς εἰθ 
κύκλωσιν. 24. Ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας, μὴ 
» “ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ ᾿Εἰλληνικὸν, 
ἐλαύνει ἀντίος" καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξα- 

΄ [4] Ἁ Ν 

κοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους, 
Ἀ ᾽ Ἁ Υ Χ 3 “ -- ες 

καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἐξακισχιλίους " καὶ 
ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ 
Ἀρταγέρσην, τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. 

2. Ως δὲ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διεισπείρονται᾽ 
᾿ ΄ ξ Ἶ " -: - 

καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι, εἰς τὸ ἐνώκειν δρμ- 
ζ Ἁ , 2 ᾿ ᾽ πὰ 

ήσαντεν᾽ πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατε- 
λείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. 
20. Σὺν τούτοις δὲ ὧν καθορᾷ βασιλέα καὶ 
τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στίφος" καὶ εὐθὺς οὐκ ἠν- 

“- 5» "4 
έσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν, ““ἱΟρῶ τὸν ἄνδρα, ἵετο 

ἐπ᾽ αὐτόν" καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον, καὶ 
» ΄ Ὁ , ; 

τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος; ὥς φησι Κτησίας 
ς - Ν Ἀ - ΕΞ 

ὁ ἰατρὸς, καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι. 
27. ΠΠαίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τι παλτῷ ὑπὸ 

Ν [οὶ ΚΟ γτὸν ὀφθαλμὸν βιαίως " καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι 
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καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος, καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς 
ς Ν ε Ὁ ’ ᾿ς “Ὁ 3 Ἁ ᾿ 

ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα 
᾿ , ) ᾿ ΠΝ ΔΝ ἀπέθανον, Κτησίας λέγει" (παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ 
Φ ἴω Ν 3 ἤ ᾽] 7 ἃ 93 Ἁ [ 

ἣν") Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε, καὶ ὀκτὼ οἱ 
᾿ “ »“» 

ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ. 
ς [2] “ 

28. Ἀρταπάτης δὲ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν 
᾿ ΄, 7, , 3 Ἁ ει σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ εἶδε 
πεπτωκότα Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ 
[γ4 ἴω » Ὁ ᾿ς ε 7 

ἵππου περίπεσεῖν αὐτῷ. 29. Καὶ οἱ μέν 

φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφαξαι αὐτὸν 

Κύρῳ οἱ δὲ, ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι, σπασά- 
3 “ Ν μενον τὸν ἀκινάκην" εἶχε γὰρ χρυσοῦν" καὶ 

στρεπτὸν δὲ ἐφόρει καὶ ψέλλια καὶ τὰ ἄλλα. 
ἴω φ Ἁ ὥσπερ οἱ ἄριστοι ἸΠερσῶν᾽ ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ 

Κύρου δι’ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. 

ΟΥΥΑΡΨΕΕ ΊΧ. 

ΟΠΒαγσγδςοίοσ δαπά δυὐἴοσυ οὗ Ουτυιι. 

1, ΚΥ͂ΡΟΣ μὲν οὖν οὕτως ἐτελευτησεν, 
ἀνὴρ ὧν ἹΠΤερσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον 
γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξι- 
ὦώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν 

Ἂ ΖΦ 
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Κύρου ὃ δοκούντων ἐ ἐν πειρᾷ, γενέσθαι. 2. Πρῶ- 
τον μὲν γὰρ παῖς ἔτι ὧν, ὅτε ἐπαιδεύετο καὶ 

Ἁ “ » “Ὁ Ν Ν) - » ἃ 

σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισὶ, 
᾽ ΄ 3 ῇ ὄ πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. 8. Ἰ]άντες 

γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων ἹΠερσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς 
βασιλέως θύραις παιδεύονται " ἔνθα πολλὴν 
μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ 
ΩΣ » ᾽ -“ ἣγ Ὁ ὦ “-“ ὅ »“» 

οὐδὲν οὔτε ἀκοῦσαι, οὔτ᾽ ἰδεῖν, ἐστι. 4. Θεῶνται 

δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τοὺς τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως 
ν.» “δ ᾿ ΠΡ ᾽ σ΄ .} καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους " ὥστ 

εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ 
ἄρχεσθαι. ὅ. Ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος 
μὲν πρῶτον τῶν ἡλίκων. ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε 

πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων 
μᾶλλον πείθεσθαι" ἔπειτα δὲ φιλιππότατος, 

᾿ π᾿, Στ σῷ Ἤ δ᾽ καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι. κρινον 
αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς 

3 τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι, καὶ 
“ " 

μελετηρότατον. 6. ᾿Ἐππτεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, 
5 Ν 3 4 φιλοθηρότατος ἦν, καὶ πρὸϑ τὰ θηρία 

μέντοι φιλοκινδυνότατος, Καὶ ἄρκτον ποτὲ 
ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν 

“ Ἔ.: 7 

κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου" καὶ τὰ ΣΧ) 
τὰν - - μον πο, 2 

ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς φανερὰς εἶ; ΧΕ 
τέλος δὲ κατέκανε" καὶ τὸν πρῶτον μέντοι 
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,7ὔ - , 9 , 
βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστότατον ἐποί- 

ησεν. 
᾽ Ἂ 7. ᾿Επεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

. Δ Χ Ι Ἂ , σατράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης 
καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων 
ἀπεδείχθη, οἷς κάθηκει. εἰς Καστωλοῦ πεδίον 

πος ρῶσς 

ἀθροίξεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτὸν, ὅτι 
περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαιτο, καὶ εἴ 

’ Χ » ε ’ : ν τῷ σύνθοιτο, καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν 
, } Ἅ 3 9 [4 ὯΝ ψεύδεσθαι. 8. Καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν 
Ἃ ᾽ ις αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ 

» τ ἄνδρες" καὶ εἴ τι5 πολέμιος ἐγένετο, σπεισα-᾿ 
7] 9 7 Ν Ἃ να Ἶ Ν ' μένου Ἰζύρου, ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς ᾿ 

σπονδὰς παθεῖν. 9. Τοιγαροῦν, ἐπεὶ Ἴσ- 
ἴω δ ἴω 

σαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι 
“- ", 

Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους, πλὴν 
Μιλησίων " οὗτοι δὲ, ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύγ- 

μ “" 

οντας προέσθαι, ἐφοβοῦντο αὐτόν. 10. Καὶ 
ΝΥΝ ΠΡΌΣ, | νον Ψ 9 5 

γὰρ ἔργῳ ἔπεδείκνυτο, καὶ ἔλεγεν, ὁτι οὐκ ἂν 
΄ 3 ΕΥ̓ΜΟΣ τὰ 3 “ , 9 ποτε πρόοιτο, ἐπεὶ ἅπαξ αὐτοῖς φίλος ἐγένετο, 

δ᾽ ᾽ 4 Ν Ζ ’ὔ Υ͂ ᾿ς " οὐδ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ καὶ 
ΙΕ χὰ 

κάκιον πρόξειαν. 11. Φανερὸς δ᾽ ἣν, καὶ εἴ 
τίς τι ἀγαθὸν ἢ ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτὸν, νικᾷν 

᾿ πειρώμενο»" καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον, 
ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῇν, ἔστε νικῴη 
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καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξό- 
βενος. 12. Καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ, 

ἑνί γε ἀνδρὶ τῶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν; ἐπεθύμησαν καὶ 

χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα 

προέσθαι. 

18. Οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι, ὡς 
τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾷν, 
ἀλλ᾽ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο. 11ολ- 
λάκις δ᾽ ἣν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς 

καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερου- 

μένους ἀνθρώπους" ὥστε ἐν τῇ τοῦ Κύρου 

ἀρχῇ ἐγένετο καὶ “Ελληνι καὶ βαρβάρῳ: μηδὲν 
᾿ κ ῃ “ ΜΝ “ » 
ἀδικοῦντι, ἀδεῶς πορεύεσθαι, ὅποι τις ἤθελεν, 
Υ̓ φΨ Ἁ ἔχοντι ὅ τε προχωροίη. 14. Τοὺς μέντοι γε 
ὗ " : ὸ Υ γυ- πο ΤῸΝ χὰ νϑνως 

ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφερόντως 
τιμᾷν. Καὶ πρῶτον μὲν ἣν αὐτῷ πόλεμος 

᾿ ᾿ ΎΡΑΙ Ν ὀβτ , Φ πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς" στρατευόμενος οὖν 
καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας, οὗς ἑώρα 
ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας 

εὗδε τὰς 

ἐποίει, ἧς κατεστρέφετο χώρα“, ἔπειτα δὲ καὶ 

ἄλλοις δώροις ἐτίμα" 15. ὥστε φαίνεσθαὶ τοὺς δ: 

μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμόνεστάψον:; τοὺς δὲ κακοὺς 
᾿ δούλους τούτων, ἀξιοῦν εἶναι. μα το 

πολλὴ ἢ ἦν ἀφθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυν- 
εύειν, ὅπου τίς οἴοιτο Κῦρον αἰσθήσεσθα. ὃ 

. ὧς 
ἃ 

ΟΝ 

ἊΣ 



ΟΣ... ΟΥΑΡΖΤΑΣΑΧ. 5 

160. δ τον μὴν δικαιοσύνην, εἴ τις αὐτῷ 
φανερὸς γένοιτο. ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ 

παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν 
τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. 17. Καὶ 
γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρ- 
ἢ" Χ Α 3 “ 3 , ίζετο, καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο. 

Ν Ἁ Καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ οὐ χρημάτων 
φ Χ 3 “ Υ̓ » 3.,.94 λν 
ἕνεκα πρὸς ἔκεινον ἔπλευσαν: ἃλλ, ἐπεὶ εγνῶσαν 

κερδαλεώτερον εἶναι ἹΚύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν. 
ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. 18. Ἀλλὰ μὴν εἴ τίς 
γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, 
οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. 
Τουγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπηρέται παντὸς ἔργου 
Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. 19. ἘΠ δέ τινα 
ὁρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου, 
καὶ κατασκευάζοντά τε, ἧς ἄρχοι χώρας. καὶ 

’ " » 7 Ἃ [4 ᾽ , προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλ- 
ετο, ἀλλὰ καὶ πλείω προσεδίδου" ὥστε καὶ 
ς ’ὔ Υ͂ Ἁ ΨΕ ᾿ 3 “ ΔῊ οἷ ἡδέως ἐπόνουν, καὶ θαῤῥαλέως ἐκτῶντο. καὶ ἃ 

πέπατο αὖ τις, ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν" οὐ 

γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, 
ἀλλὰ “πειρώμενος. χρῆσθαι τοῖς τῶν ὑπο- 
Κρ πτομένων χρήμασι. 20. Φίλους γε μὴν 

ΧΟΡ 

σοὺς πο Βτττὸ, καὶ εὔνους γνοίη ὄντας, καὶ 
ς ἱκανοὺς » κρίνειε συνεργοὺς εἶναι, ὅ τι τυγχάνοι 
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ὔ 7, ΩΣ Ν βουλόμενος κατεργάξεσθαι;, ὁμολογεῖται πρὸς 
πάντων κράτιστος. δὴ. γενέσθαι, «θεραπεύειν. 
21. Καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα 

φίλων ᾧετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ 

αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος 
- Εἰ εἰναι τούτου, ὅτου ἕκαστον αἰσθάνοιτο ἐπι- 

θυμοῦντα. 

28; “Δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν; οἶμαι, εἶς γε ἀνὴρ 
ν, ἐλάμβανε διὰ πολλά" ταῦτα δὲ πάντων δὴ 

ζέστα τοῖς φίλοι» διεδίδου, πρὸς τὸν τρόπον 
ἑκάστου σκοπῶν, καὶ ὅτου μάλιστα ὁρῴη 
«“ ᾿ Ὑ  ὁ- » 7, 
ἕκαστον δεόμενον. 28. Ἰζαὶ ὅσα τῷ «σώματι 

οὶ ’ 7 αὐτοῦ κόσμον πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον, ἢ 
ς ᾿] Ἁ Ἁ ἊΝ 4 ͵ 

ως εις καλλωπίισμον, καὶ πὲρὶ τούτων λέγειν 

αὐτὸν ἔφασαν, ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν 
δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμῆσαι, φίλους δὲ 

“" Ι͂ Χ 

καλῷς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ 

νομίζοι. 324. Καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾷν 
Η ᾿ τὰ Μεγ « - ον νεῖ,» 

Χ , 3 “ γ0κΝ Ν 
τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα, οὐδὲν θαυμαστὸν, 

΄ Ν “ . 

ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἣν τὸ δὲ τῇ ἐπι- 
7 Ἄν “Ὁ. , Ἁ [2] 

μελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων, καὶ τῷ προθυμ- 
- ἢ ἫΝ οἵ κ᾿ οὐ 26,» 
εἶσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα μᾶλλον ἔμοιγε 

"“ Υ͂ ; δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. 2. ἸΚῦρος γὰρ ἔπεμπτε 
’, " ς “- » « ῇ ψΖὰς.. 

βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις, ὁπότε πάνυ 
ἠδὺν λάβοι, λέγων, ὅτε οὔπω δὴ πολλοῦ 



ΒΟΟΚ 1 ΠΠΑ͂ΡΤΕΚΝ 17Χ. :7 

. ἐς χρῦτον 
’ ΓΑ ς ͵ »᾽ 3 Ξ χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπυιτύχοι 

οὖν σοι ἔπεμψε, καὶ δεῖταί σου, τοῦτον ἐκπιεῖν 
τήμερον. σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. 26. 11ολ- 
λάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε, καὶ ἄρτων 
ξ 7] ᾿ » ἴω 3 Ζαξις , 

ἡμίσεα. καὶ ἄλλα τοιαῦτα- ἐπιλέγειν κελεύων 
,. “ 

τὸν φέροντα" ““ Τούτοις ἥσθη Κῦρος" βούλεται 
3 

οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι." 27. “Ὅπου 
δν ἊΝ ὔ Ἃ » 3 Ἁ ᾿ ἊΨ, ;. δὲ χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη. αὐτὸς δ᾽ ἐδύνατο 

“4 Ἁ Ἁ Ἃ 9 ς 

παρασκευάσασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρ- 
7 ἃ ὃ Ἁ ᾿ 9 7 ὃ 7 ἔτας. καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμπων 
δ ὦ Χ Π -" Ἁ ς “ Ζ 
ἐκέλευε τοὺς φίλους, τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα 
» “ 9 7 “ Ν Χ 

ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλὸν; 

ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους Ἄγωσιν. 

2ὃ. Εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο, καὶ πλεῖστοι 

μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαχῶν τοὺς φίλους 

ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη; οὺς τιμᾷ" ὥστε 

ἔγωγε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλει- 

ὄνων πεφιλῆσθαι, οὔτε “Ἑλλήνων οὔτε βαρ- 

βάρων. 29. Τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε" 
Ὰ 

παρὰ μὲν Κύρου, δούλου ὄντος, οὐδεὶς ἀπήει 
Ἂς ’ Ἁ 4 Ἢ πρὸς βασιλέα" πλὴν ᾿Ορόντης ἐπεχείρησε" 
λ ἥξω. εἢ ἃ καὶ οὗτος δὲ, ὃν ὥετο πιστόν οἱ εἶναι, ταχὺ 

αὐτὸν εὗρε Κύρῳ φιλαίτερον, ἢ ἑαυτῷ " παρὰ 

δὲ βὰσιλέως- πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, 
ἐπεὶ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι 

ΕῚ 
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’ - , φ᾿ . - . ’ 
μέντοι οὐ κἰδεωδα ὑπ αὐτου αἀγαπωμενοί, 

νομίζοντες, παρὰ Κύρῳ ὅ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρα5 
ἂν τιμῆς τυγχάνειν, ἢ παρὰ ἡ βασιλεῖ. 80. Μέγα 

δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βιοῦ 
᾽ “ ἃ ω Ἀ αὐτῷ γενόμενον, ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς, καὶ 

κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους 

καὶ βεβαίους. 31. Ἀποθνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ, 
᾿ ς ᾿ 9 ἐΐ , Ἁ ’ 

πάντες οἱ παρ᾽ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι 
Γ ᾽ 7 ς Ν ’ ᾿ ᾽ μαχόμενοι ἀπέθανον ὑπὲρ Κύρου, πλὴν Αρι- 

, Ἢ Φ Ἁ , . ἢ ἃ ἢ - αίου οὗτος δὲ τετωγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ 
᾽ ἤ “»Ὕ͵ᾶἌ- “- Ν " ἫΝ εὐωνύμῳ, τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων" ὡς δ᾽ ἤσθετο 

Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν, ἔχων καὶ τὸ στράτ- 

ευμα πᾶν, οὗ ἡγεῖτο. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ Χ. 

ΕἸΙΡΗΣ οὐ Ατίξειβ.--- Ὡς Κιίηρ Ρυπάετα πὸ Οσεεκ οδπιρ.- -ὁἢ 
ῬΥΘΡΑΓο5 ἴο αἰΐδοκ (ἢς νἱοίοτίοιιβ σε αβ.---ἼἼσθν Ῥγοσθαβά ἴο πηθεὶ 
Ηϊτη.--- ΕἸ ῃς οὗ τς τογαδὶ ἔγοορϑ.---ΤῊς Οτεοκβ Ρύτϑας, θαξ ἀο ποῖ 

οοῖηθ ὉΡ ἢ {Πόπι. -- ΤΉΘΥ σγεΐυση ἴο {Ποὶγ τεπίβ, μοὶ {πὸ ν ἤπά 
ΡῬ᾽υπάεγεά ὄνεη οὗ {πεῖν ἑοοά. - 

1. ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ 
κεφαλὴ καὶ χεὶρ ἡ δεξιά. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ 
σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κυρεῖον 
στρατόπεδον " καὶ οἱ μὲν μετὰ Ἀριαίου οὐκέτε 



ΟΣ 7. ΟΥΑΡΖΕΝ Χ.: ᾿ς 30 

Ο“ ΓΟ - ίστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὐτῶν στρατ- 
οπέδου εἰς τὸν σταθμὸν, ἔνθεν ὥρμηντο " τέτ- 

- . δ οὴα ταρες δὲ ἐλέγοντο παρασάγγαι τῆς ὁδοῦ εἶμαι. 
Ν “ , 2. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα 

." Ἁ πολλὰ διαρπάζουσι, καὶ τὴν Φωκαΐδα, τὴν 
Κύρου παλλακίδα, τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγο- 

μένην εἶναι, λαμβάνει. ἃ. Ἣ δὲ Μιλησία, ἡ 
νεωτέρα, ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα, 

χω ΔΥ͂ ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν ᾿Ελλήνων, οἱ ἔτυχον 
ἐν τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες " καὶ ἀντι- 

Ζ Ἃ ᾿ς ἴω ς 2 7 
ταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέ- 

ω Ἁ 
κτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον" οὐ μὴν 

ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ τἄλλα, 
ὅσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι 
πο “« ΄ι 9 ᾽ - 7 ἐγένοντο, πιάντα ἔσωσαν. 4. ᾿Ενταῦθα διέσχον 
ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ “Ἑλληνες ὧς 
τριάκοντα στάδια; οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ 

ο ἴω 

ἑαυτοὺς, ὧς πάνταϑ νικῶντες" οἱ δὲ ἁρπάζοντες, 
“ , “ ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. ὅ. Ὥς δὲ ἤσθοντο 

ΠΡ το ἀκεριίς: ψ 0 ᾿ ΝΥ 
5“, μὲν “ἄλληνες. ὅτε βασιλεὺς σὺν τῷ στρατ- 

ἦι “ , εύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ 
ς ΤΗΝ - 
ἤκουσε Τισσαφέρνους, ὅτι οἱ “Ελληνες νικῷεν 

Ὰ πε εν Χ " Χ ’ » τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺς, καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχοιντο 
»“" Ἃ διώκοντες, ἐνταῦθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἀθροίζει 

Ἁ 4. -“ Χ γος ς Ν , τοὺς ἑαυτοῦ, καὶ συντάττεται᾽" ὁ δὲ Κλέαρχος 
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ἐβουλεύετο, ἸἹΪρύξενον καλέσας (πλησιαίτατος 

γὰρ ἣν), εἰ πέμποιέν τινας. ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. 

06. Ἔν τούτῳ βασιλεὺς πάλιν δῆλος ἢ 
Χ ς Σδό » θ Κ Ν ς ν᾿ προσιὼν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. Καὶ οἱ υὲν 

“Ἕλληνες στραφέντες παρασκευάζονται, ὦ». 
΄ , Ν Ι͂ τς Σ Ἃ 

ταύτῃ πρ᾽σιόντος, καὶ δεξόμενοι" ὁ δὲ βασιλεὺς 
’ὔ Ν ᾽ ο Φ δὲ - θ 9 ΄-“- 

ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ἡ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ 
εὐωνύμου κέρατος. ταύτῃ καὶ ἀπήγαγεν, ἀνα- 
λαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πρὸς τοὺς 
“Ἑλληνας αὐτομολήσαντας, καὶ Τισσαφέρνην, 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ: 1. Ὃ γὰρ Τισσαφέρνης 
ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε 
παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς “Ελληνας πελτ- 

αστάς" διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένα, 
διαστάντες δὲ οἱ “Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον 
αὐτοὺς " ᾿;Ὡπισθένης δὲ Ἀμφυιπολίτης ἦρχε τῶν 

ω Ν ᾽ έ ᾿ Ἃ έ θ 
πελταστῶν, καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι.. 
8. Ὃ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης. ὡς μεῖον ἔχων 
ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ 
ποτα ρας ΨΙΓῸ στ᾿ ὃ ᾽ , Ν ἝλΛλ ᾿ 
τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τῶν ἥνων, 
. »“"Ο 7 λ ΄-“ Ἁ « [ω͵ ὃ) Ἴλ, 

ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν 

συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. “9. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν 
Ν Ἶ 3. “ ἝΝ, ῇ , ὃ ς κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ήνων κέρας, ἔδεισαν 

πο, Ἁ “, Ἂν, τ έ 

οἱ “Ελληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας, 

(); 
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Χ , 3 ᾽ Ὰ καὶ περυπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατα- 
κόψειαν" καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ 
κέρας, καὶ πϑμήσασθῶι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. 
10. Ἔν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ 

μεένμα να ας Ὡ χω ἐνῶ: 

βασιλεὺς “παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα 
κατέστησεν ἐναντίαν τὴν φάλαγγα, ὥσπερ τὸ 
πρῶτον μαχούμενος συνήει. Ὡς δὲ εἶδον οἱ 
“τ ύλληνες ἐ ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, 
αὖθις παιανίσαντες ἐπήεσαν πολὺ ἔτι προ- 
θυμότερον, ἢ τὸ πρόσθεν. 11. Οἱ δ᾽ αὖ βάρ- 

ῇ βαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐκ πλείονος ἢ τὸ 
΄ ΝΝ Ε ς ν) 3 7, πρόσθεν ἔφευγον " οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι 

κώμης τινός" ἐνταῦθα δὲ ἔστησαν οἱ “Εϊλληνες" 
12. ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽ οὗ 
3 ᾿ Κα Ν 7 ἃ Ν ᾽ 

ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκ 
ἴω , 

ἔτι; τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε 
Ὰ Α ᾿. 4 Ἁ ΧΝ Υ, τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. Καὶ τὸ βασίλ- 

ειον σημεῖον ὁρᾷν ἔφασαν, ἀετόν τινα χρυσ- 
οῦν ἐπὶ πέλτης ἀνατεταμένον. 

18. ᾿Ὡπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἐχώρουν οἱ 
" Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱπ- 

πεῖς" οὐ μέντοι ἔτι ἀθρόοι, ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν" 
ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων " τέλος δὲ καὶ 

΄ 3 , ς Ἂν Δ 
πρμόόκη ἀπεχώρησαν. ἐς Ο οὖν Κλέαρχος 

7, Ἁ Χ » ς οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπὸ αὐτὸν 



6: ΧΕΝΟΡΗΟΛηΣ ΑΜΝΑΒΑ.17ς. 

στήσας τὸ στράτευμα, πέμπει Λύκιον τὸν 
Ἁ Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον, καὶ 

, “ Ν ς Ν “Ὁ ͵ ’ κελεύει, κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου, τί 
ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. 1. Καὶ ὁ Λύκιος ἤλασε 
καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει, ὅτε φεύγουσιν ἀνὰ 

΄ Ν Ἦ ὦ ΄“ Φ Ν [χ4 

κράτος. Σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν: καὶ ἥλιος 
“Ὁ "] 

ἐδύετο. 106. ᾿Ενταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ἑίλληνες, 
ἃ ἰ ω ᾿ ΄ οἶδε, Δ, καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο" καὶ ἅμα μὲν 

«ἐν. ᾽, τ νὰ ὦ ὐωνω 

ἐθαύμαζον, ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο, οὐδ᾽ 
ν᾿ ιὐέπέῳ, ἢ “Ὁ 3 Ν κοι 3 9", ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς ππαρείη" οὐ γὰρ ἤδεσαν 

“ 

αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ᾽ εἴκαζον, ἢ διώκοντα 
’ ς 

οἴχεσθαι, ἢ καταληψόμενόν τε προεληλακέναι" 
᾽ “"ἅ ᾿ 

17. καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο, εἰ αὐτοῦ μείναντες 
. ᾿ - » ἃ κ Αἱ τ ἀ τὰν τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο, ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ 
Ν ῇ Ἂ 4 ᾽ “- ᾽ τὸ στρατόπεδον. "Ἑδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀπιέναι. 

᾿. Ὁ ἴω ᾽ Χο ᾿ δ... Υ͂ ΄ καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δόρπηστον ἐπὶ τὰς σκηνάΞ. 
18. Ταύτης μὲν οὖν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος 

ἐγένετο. Καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων 
χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα, καὶ εἴ τι 

σιτίον ἢ ποτὸν ἦν" καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς 

ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο ἸΚῦρος, 
΄, ’ “ 

ἵνα, εἴ ποτε σφοδρὰ λάβοι τὸ στρατόπεδον. 

ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς “Ἄλλησιν, (ἦσαν δ᾽ αὗται, 
ς ἂς Δ ῇ « ᾿ ᾿ ΄ ; 
ὃς ἐλέγοντο, τετρακόσιαι ἅμαξαι") καὶ ταύτας 
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τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. 19. “Ὥστε 
ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν ᾿Εἰλλήνων " 
Φ Ν ν 9 δῶ ε Χ Ν .- ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι" πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι 

Ἁ ᾿ Ἁ » Ἁ 3 τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον, βασιλεὺς ἐφάνη. 
’, Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο. 



ΑΒΒΚΕΝΙΑΊΤΙΟΝΘ. 

ὅδ. τ τ δ  80οιδεῦδνο. Ὥρα. Φ τῶν 32... δἰ ΠΡΡΆ να, 
τ ΕΝ ἡ ὁ ἦς Ὰ ΠΟΙ]. . . .« . ΒΟΙΏΣΠΔΟΪΘΟΘ, 
αὐ νυ Ὁ 3, οὐ 6 ΑαΊΘΘΕΥΟ. ἧς « μα τέσ ΟἽ" ΟὉ- 
προς. τὸς ΒΟΨΡΓΏ, ΡΤ γροβοᾶ ὔο. 
ΒΟΙ. .. ..ϑ «0. δογϊδῦ. Οὔ. «τὸ ἀντ τ. ὌΡΓαὐΐνο. 
ΒΥ ὦ... ὦ ΤΣ ΠΟΙ͂Θ, Ῥι. ΟἹ" Ἡδτύ. . « ῬΑΙΟΙΪΘ. 
εἢ ᾿ ΟΟΠΪΘΥ, 1.6. Ῥ. ΟἿ᾽ ῬΟΥΙ. . . “Ῥογίθοῦ. 

τῷ νοι ϑουθκον ΘΟΙΏΘΌ81. ἜΘΕΙ. οὖς ον. 
σθρ.. . ο . ΟΕ ΒΙ͂νΟ Ῥϑι]ο-Ροδῦ {πὸ. ο7) Τα ΐτγθ ῬΘΥΖ. 

σΟΙ] ΠΟ] ΟῈ ; Ῥάϑβ, ΤΟΥ Ὀτουτῦν 8. {πὖ. (Ρ488.)» 
ΘΕΜΤΟΣ γον ὦ ] σοῦ | Ὀ]ΠΡΟΙ. . . . ΡΙ]υρογίθοῦ. 

γηοοῦ. ΒΟΥ Ὁ . 9 ῬΟΣΘΙς 
ΘΟΕ. οοηὐταοσίοα ὐθαν νξυ:ς Ῥοβεθαβῖνο, 
τ δον αἀαὐϊνο. ῬΤΟΒ, . ὁ ὦ ὦ ΡΝ, 

»ὑμαρῆ δα ΝΆ } ἀογηομδίγας το  ῬΥΪΠΟΥ. . κοοὺ τ νν δ 

ἙἘπηρ... ἘΠ ΡΊΒ}., ῬΤΙΟΝΣ . ας ΤΆ Νν, 
οὐ 8]... οὐ αἰϊῦοῦ. ὉΓΟΙ. . ὁ . .ς ῬΙΟΒΠΟΊΗ. 
ΒΕ ὁ τ τ οὐ τοοϊοῦγι ὈΓΡΒ. ὁ. Ὁ ὦ. ῬΒ. 
{. (ἡ βυ βῦ., ἐρῶς ΤΟΙ «0... ἃ αν, 
Δα]. ὁ)" ῬΓΟΏ.) ' ἰεταίηξιο, ΞΘΙΒ, . 9.0.9 ΡΘΟΥΝ; 

ἔ, (Υἱῦ σογὈ)}) . Βἰρ,. , ὦ εἰς ΟΣ, 
δ τον τ} Γαύτιτθ. Βῦθιν 5. ιν οὖς ΕΟΒΌΘΕ, 

[011α... Γο]]ουν , 80]. . ο΄... ὁ. ἘΠ πΟῦνΡ; 
ἐν, γάρ δος γὴν ὙΦ Ὑμ γ: Ὁ βιιρθῖ. 9.Ὸῦ 0. . Βυββίδῃςιατυο. 
ΒΟΥ, ὐτ' πτοὸ τως σδηϊοινο, Βιιδῦῦ. . . . Βιυβρβίδηνινοϑ. 
ΘΏ. ὍΤΩΙ. . . Οὗ 81] σοθσδδιϑ, ΒΡ. τ ὐ ὁ ς ἘΌΡΟνΟ, 
σας. οὐὖς ς ᾿ΟΟΥηΒΏ, ὑ. ὅ. «ὦ ςς’ς ΘΟ τον; 
Ὁ ᾿ ἱρίἄουῃ (αὖ [88 [|ν. 8. . . . . ΨΟΣΌ δοῦνο. 
ἀν τν ἧς Κν ΒΒΙΏΘ. ὉΪ6 68). [ν. Ἰη1ᾶ, ᾿ς . , ὙΨΟΡΌ χη π!]16. 
Ἰοὺ. . . ἱῃηρογαίίνο. Ὑ. Ὦ, ᾿ς ἢν ΨΕΕ ΘΠ, 
ἱΤΩ ΡΥ, 07) ἢ}. ἱπροτϊοοῦ. γοῦ. «(ὁ ,ς,.0. ῬΌΘΒΙΨΘ,; 
ηΤεν ς ἐν ς 1 ΠΗ ἶνο. ἘΞ ἢ τ χὸς ΘΝ. 
Ἐγε, τ κς ὦ ἸΤΥΘΡΊΙΠΩΤ, δι. εἰ νος ΙΝ, 
ππδοον τ δ ΒΝ, ῬΔΓΆΡΤΡΒ ἰπ 
ΤΩ. ΟἿ᾽ ΤΏΔ8ο. . 1850 116. τ 15 ῬΑ ΒΒ ΕἸ6- 
Βαϊπιυχλος γα α1]6. 5 δὼ" γηθηΐαΎ αὙΘ6 Κ 
Ἐν τὺ 9 ΠΥ, ΟὙΔΙΏΣΏΔΥ. 
Ὡ. Ο7 ΘΠ. . , ὨΘΌΪΟΥΙ. 

Ν.Β. ὙΠΘΥΟ ὑπὸ οὐ ΟἹ ΟΡῪ 18 ποὺ ρίνοη, 86 τνοσα 15 οὗ νϑιΎ ΠΠ- 
σογύδ! η ΟΥ ἘΠΊ ΟΥΤ πὶ ΟΥΡΊΙ. 

Τὴ ὑπ ΟΙῸΒ 5ιι0 ἢ) ὕθηβο ὩΙΟΠΟ ΔΙῸ ρίνου 85. 816 ΚΠΟΨΗ ἴο οχὶβϑῦ 
{80 δαὐπογίϊος. ον ΓΟ] ονν θὰ Ὀοὶηρ “ ὙοΙλοΟμ 5 ΤΠΎΘΡ]ΩΙ δηᾶ )6- 

Γοοὐῖνο αὐθοκ ψουθ5,᾽ δηᾶ “ 114461] ἀπα βοούτ᾽ 5 αὐθοκ Τιϑχίοοη. 



ΥΘΟΛΒΌΣ ΝΥ, 

ΝΒ, ἘΠΡΌΣΟΘ τ ουυηρ ἴο ΔΗΥ Ῥαθβαρθ ἄθῃοΐθ ὑῃ 9 οδμαρύρυ. δηά 
ῬΑΓΆΡΤΎΆΡΗ : 6.0. 6, ὅΞεομαρίθυ θ, Ῥαυ Θ ΔΡἢ ὅ. 

Α΄- εΐς, 

ἅ,, ποΙη. δηᾷἃ 800. ῃθυῦΐ. Ὀ]ΌΧ, 

“ ρη6᾽ ; πρῶτος, ἰδ6 

᾿Αβροκόμας, ου, ἴῃ. Αγο- 
οογῆαδ; ΟἿΘ οὗ ὕμ8 ϑβϑαύγα]ρϑ οἵ 
ΑὐδαχοΥχοθ, ΠΟ γὰ8 βδηὺ ἴο οΡ- 
ῬΌβ6 Οὐγὰβ, Αὐ 4,8, 1 15 Τη6η- 
ὑϊοηθα ὑμπαῦ ἔουγ πυπαγοα ΟὙΘΟΙΚ 
ΒΟΡΙ 65 ἀοβογίθα ἔσότη Πΐτα πᾶ 

' Ἰοϊποα {ῃ:6 ΔΥΤΟΥ οὗ Ογγαϑ. 
“Αβῦδος, ου, ἢ. Αὐγάᾶοξ (ΛΟῪ 

Αν]ἱαοὺ) ; ἃ ὕοσψηῃι οὗ ἀβία οἡ {86 
ἩδρΙ]οϑροηῦ, ορροβὶῦθ ϑοβύοβ, δῃηᾶ 
τοῦ [81 ἴστόοχὴ ὕμ6 τηοπύῃ οὗ ὑπ 6 
ΘΙ Π]ΟΪ5. 
ἀγαγεῖν, 2. 8Δογ. ἰηΐ, οὗ ἄγω. 
ἀγἄγω, 2. δοΥ, 50]. οὗ ἄγω. 
ἀγἄγων, οὔῦσα, ον, Ἐ, 2. ΒΟΥ, 

οὗ ἄγω. 
ἀ-γἄ,θ-ός, ἡ, ὄν, 8].: 1. αΟοοα 

ΟΥ̓ γι. πὶ σον ΟΣ 8 Κἰ μά. --ΦΦὅὥ. Οἵ 
ῬΟΙΒΟΏΒ: Βναυθ. ἘΚ Ιγγθρ. 
ΟὐτΩρΡ. : ἀμείνων, κρείσσων, 
κρείττων, βελτίων; 5.}.: ἄριστος, 
βέλτιστος [γαϑθθ, ΙΚ6 ἀδηη. 
“ σχὶ," Ἠΐπρ, ““δοοῦ,᾽" δικῖπ ἴο 
ΞΘ 5. ραγῦ. ζἠγάέ-α, ἵν. τοοῦ ΚΗΥΑ͂, 
ἴῃ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ΤΌΥΟΘ Οὗ ““ὕο 5ῃ1η6᾽᾽; 
ἁ 15 δὴ ἰῃΒΘρα Ά Ὁ]6 ῬΙΘΗ͂Χ]. 
ἄγἄμαι,  α ἀγάσομαι, Ἐν ΒΟΥ, 

Ῥᾶ85. ἴῃ τη], ἴΌγο6, ἠγάσθην,Υ. 
τηϊᾶ, 170 αὐἀηιΐ" 6, οηίογίαϊη, απ αὐἀ- 
φηιϊναΐίοη, 701". 

“ ἀγἄᾶπάω (- ῶ), ἢ. ἀγαπήσω, Ῥ. 
ἠγάπηκα, Υ. ὃ. 10 ἴουο, Ποϊά 
ΧΘΉ, 1, Ἐ' 

ραν, οὔο.--- Ῥ ̓88.: “ἀγαπάο μοι 
(ςῶμιαι), Ῥ. ἠγάπημαι, 1: 808, 
ἠγαπήθην, 1. Ν ἀγαπηθήσομαι 
[ἀΒΌΔΗΥ τοίουγοα ὕο ἀγᾶμαι, ““«ἴο 
Δατηγ6᾽ ; Ὀὰαὺ ὑῃ6 δοουσϑου οὗ 
ὑῃ15 ἴθ τη ποῦ ὕο ὯΘ ἀουθίθα : -- 
ῬΙΟΌ. 1015 ὕο μα αἰνΙαρᾶ ἀ-γαπ-άω; 
ὙΠΘΙ ἁ 15 ἃ ΡΥΘΗχ (οἵ, ἀ-γαθ-ὅς); 
φηα γαῦτ ἰβ ακίηῃ ἴο ὥϑῃβ. τοοῦ 
ΚΑΡ, ΚΟ 651γ0}}]. 
ἀγᾶπώμιενος, Ἢ; ον, ΟΟὨΟΧ. 

Ῥ. ῬΙ65. Ρδι85. οὗ ἁ ἀγαπάω. 
ἄγα- στός, στόν, δια]. ΓΙῸΓ 

ἀγαμ- στός ; ἵν. ἀγᾶμ-αι, ““ ἴο εα- 
τΪγ6] ΤῸ ὃς ααπηῖϊγεά, ααηιχῖ}- 
αὖ|6, 
ἀγ-γέλ-λω, ἴ. -ῶ,». (7γ-γελ)- 

κα, 1. 8.0Υ. (ἤγτ-γειλ)-α, ν. ἃ.: 1. 
70 δγίησ δι ΟΥ {απ 697 ΟΥ̓ 
αδοιι.---2, Το αῃηοιοα, 76}Ρ07ὅ, 
οὔο. [ἀϑπ 8 }1ν οομϑί ἀθγοᾶ δκίη ὕο 
ἄγω »-τραῦ ταῦθ Ὁ ἴον ἀνα-γέλνω ; 
ττς ἀνά, ἴῃ διαρτηθηὐεύννα ἴοΥοθ; 
γελ, αχίῃ ἴο βδη8. τοοῦ απ, “ ὕο 
0811 5» 5)Ὶμδ 5ὸ»“ ἴο 08}} οαῦ ̓ 1. 
ἄγγελ- .ος, οὔ, Τὰ. [ἀγγέλ- 

λω, ““ὔο . ΟΔΥΥΥ 8 τηρβϑθρθ᾽}]} 
( Οὴθ ν»ὍΟ ΟΔΙΥΪΘΒ ἃ ΤΩ ΘΘΒΕΡῸ ᾿ ; 
ἢ6η66) 1, «4 φη65562).67".---ἃ, Αη 
θη τοῦ. 
ἀγοίμ,ν, ῬΥ65. ορῦ. Ῥ858. οὗ 

ἄγω. 

ἀγορ- ά, ἂς, ἢ. [ἴογΥ ἀγερ-ά ; 
ἔν, ἀγείρω, “ὕο ΟΟἸ]Θοῦ, ΑΒΘΒΘΙΏ16,᾽ 
ὑπΥΟ.ΡὮ γο 8] τοοῦ αὐγερ] (ΔΑπ 
ΔΕΒΘΙΔὮ] Πρ ̓ ᾿;; ὮΘηΟΘ, “8 8ἃ8- 



ι 

66 ΝΟςΑΩ. δ 24 ΝΥ͂. 

ΒΟΙΠΊΌΪΥ " ; ΠΘΠΟΘ, “ ἃ ΡΪ]δςθ οὗ 85- | "" βδτηὴθ᾽᾽ ; δελφ-ύς, “ἃ ΜΟΙ," 
ΒΘΙΏΌΙΥ ̓" ; Β6ΠΟ6) 1. Α ηιαγζεί- Ἰ κῃ ἴο ὅ8δη8. σαγδὴ-αἹ. 
ρίαοο, πιαγκοί: :π--ἀγορὰ πλήθουσα, ἀδε-ῶς, 84]. [ἀδε-ἥς, “ψ{08- 
Ζμ1] πιαν κοί, ἴ.6. ὕπ6 ὑΐϊπη6 οὗ ἄδγὺ | ουῦ ἔθαγ᾽᾽] Ἡγ ϑιοιέ ζοαγ' οὐ αἰαγ πη; 
ὙΠ6η ὑπ τηδιὺ Κοῦ-ῬΙσθ 15 Π]16ᾶ, 1 οοηπαοηίῳ, δοομν ον. 
ἔσοπι πἷηθ ὅο ὕνὶ γε οὉΪΟΟΚ.-- 
2. Τηῖπσα δοϊα ἴθ ἰδ τπανποί, 
»γουϊδίοπδϑ, α πιαγζοί --τ-ἀγορὰν 
παρέχειν, ἰο ϑδιιρρίψ οΟΥἨ Ποία α 
γα  εΐ. 

ἀγορ-άζω, ἴ. -ἄσω, Ρ. (ἠγόρ)- 
ἅκα, Υ. ἃ. [ἀγορ- ά, “«τοδγκρῦ᾽᾽) 
(““ Τὸ ᾿ῃασκοὶ ᾽᾿᾽ ; Ὠ6η06) 1. Δοῦ.: 
ΤῸ ιν, 17 Ὄἤια56. -- 2. ΜΙά. : 
ἀγορ-άζομιαι, Ρ. ἀγοράσομαι, 
1, δου. ἠγορασᾶμην, 10 δμψ, ΟΥ̓ 
ραγολιαϑε, 707 Ομ θ᾽ 8 δε. 

ἄγρ- ἴος, ἴα, ἴον (4150 -ἴος, 
ἴον), δ]. [ἀγρτ-ός, “ἃ ΠοΙα᾽ 1] 
(““ Οἵ, ον" ὈΘΙοΠρΊπρ ἴο, ἀγρός" 
ΠΘΉ66, ““Ἰἰγίηρ ἴῃ 088 δοΙα5 »; 
ΠΘΠΟΘ) Οἵ ΘΠ ΪΠ1818: ἡγ1ὰ. 

ἄγ-ω, ἱτῃ ΡΟ , ἦγον, ἔ. ἄξω, Ρ. 
ἦχα Ἰαῖογ ἀγήοχα, 2. ΔΟΥ͂. ἤγἄγον, 
υ. 8.: 1. Οὗ. ῬΟΣΒΟΩΒ: 70 ἰεαᾶ, 
σοπαιιοί, δγῖηρ.-τ Τὰ ὑπ6 ῬΉΤΆΒΘ 

(ἠδίκ)- κα, 0. ἢ. πᾷ ἃ. [ἀδἵκ-ος, 
““ πιηδῦ, ἀοϊηρ τη }] 1. 
Ναοευῦ. : 7ΤῸ δὲ κιηιιδέ; ἰο ἀο τὉρ» Οηρ, 
αοἱ γοηα με ψ.---2, Αοῦ, : 4. 70 
δὲ τἰγ.)ιι5ί ἰουραγ 8; ἴἰο 40 «γ᾽ ὴ0 ἰο; 
ἰο εὐὐοη, ΟΥ̓ {)γ71,76, --- Ὁ. Ὑ10Ὰ 
Αοο. ΟΥ̓ῬΟΥβοη δηα Αοο, οὗ ὑμίηρ: 
70 πο, ἢ , αγῆν ἃ ῬΘΙΒΟΙ 
ἐγ) βοτηρθύῃϊηρ ; 0, 7. --- ῬΑΙ͂5. ; 
ἀδικ-έομαι (-οῦμαι),». (ηδίκ)- 
μαι, 1. 80Υ. (ἠδικ)-ἤθην, 1. ἔ. 
-ηθήσομαι. 
ἀδῖκηθείς, εἶσα, έν, Τ᾿. 1. 

». Ῥαᾶ55. οἱ ἀδικέω "εὐ 6, 8, 
0118. Ὀγ ἄσο. οὗ ““Ποβροοῦ.» 

ἄ-δίκ-ος; ον, 84]. [ἀ, ““ ποῦ "; 
δέίκ-η, “ 71υβύϊορ ᾽ (“" Νοῦ Βεανΐηῃρ, 
ΟἿ" Μἰὐϊιοιῦ, δίκη ; Π6πο6) ὕη- 
7ι5ὲ, αἀοἴησ ὠγοηρ: --- τὸ ἄδικον, 
ἐγη)ιιδέϊοο, 9, 16: 8566 αὐ, ὁ.---αΑ8 

ἄγειν καὶ φέρειν, (ἰο Ἰεαὰ απᾶ ϑυθδῦ,.: ἄδικος, οὗν, τὴ. “«π μη- 
(ΑΥ̓ΤΊ οὔ, 1,6.) ο σαγ ΟΠ} 1μ:6 δροῖϊ,  7ει8ὲ ῬΕΥδΟΉ, ἃ τΥ η  - (ΟΕ 7. 
ἰο 5ροὶϊ, ἄγειν Υοῖογβ ὕο ᾿ἰνὶπρ' ΟὉ- ἀδῖκῶν, οὔσα, οὔῦν, οοῃΐγ. Ῥ, 
Ἰοοῖβ, φέρειν ὕο ὑμῖηρ8.---2, ΟΥ ΡγΥ6β. οὗ ἀδικέω, 
ὉΠΙΠρΈ : .1ὸ σαν, σοπύεψ, οἴο.--- ἀεί (αἰεῶ), εάν. Αἴιυαν5, 60» 
Ῥαββ. : ἄγ- ομναι, ἦγμαι, 1. ΦΟΥ. 1 ἐϊγμαϊ, 707) ου67 [ακὶῃ ὕο ὅδ 8. 
ἤχθην, 1. ἔ, ἀχθήσομαι [αἰκίῃ ἴο ὦψιι8, “161. 
ϑ8η8. τοοῦ Αὖ, ““ ἴο ἀγίῖνθ ᾽᾽]. ἄετος, οὔ, τ. 4“ φασὶ ἡττῦ 

1. ἄγων, ουσα; ον, Ρ. Ρ768. οὗ 10, 12, οὗ ἃ Βύφηαδγα ΓΘΡΥΘΒΘΗ Ὁ] Πρ’ 
ἄγω. 8 ΘΔ 916. 

2. ἀγ-ών, ὥνος, τη. [ἄγτω,“ἴο, ᾿Αθηναΐῖο-ος, ου, ἢ. [᾿Αθηναῖ- 
ὑεΐης ἢ (ΚΑ Ὀυηρίηρ ἱορούμθχ᾽ "} ος, “οἶν ΟΡ. θϑοϊοηηρ ἕο, 
ὮΘΠΟΘ, ““ 8 ἈΘΒΘΙΠΌΙΪΥ,᾿ ΘΒΡΘΟΐΆΠγ , Αὐμθη5᾽,; 566 ᾽᾿Αττικός) 4 πιαἢ 
οὗ ΡΘΥΒΟΠΒ ΟΟἸ]Θούθα ὕο 866 Ά)08Β, οΓ Αἰμόηδ; πὶ Αἰμοηΐαη, 
οὔορ.; Π6Πη06) 1, 4 οοηίοεί.---2. 4 ἄθλον, ουὅ; πΠ.-. Α ργῖίζε ἴῃ 8, 
δἰγιισσίο, αἰβιοιέῳ, οἴο. οοηὐθοϑῦ ; ὦ γειραγα, οἴο. 
ἄ-δειπν-ος, ον, 8]. [ἀ,)] ἀθρο-ίζω (ὑγῖ5}1}.), ζ, -ἰσω, “ 

“ ῃρρεύνο᾽᾽ ; δεῖπν-ον, ““ΒῈ}Ρ- Ἰ. 800. (ἤθρο)-ισα, Υ. ἃ. [ἄθρο- 
ῬΟΥ᾽] Ῥριμλομέ πρρεν, ΦΏΡΡΕΡίε88. Ι ος, ““ σο]]οοϊοα ὑορούῃογ 1] 1, 70 
ἀ-δελφ-ός, οὗ, τη. (““Ομθ οὐἠ οοἰϊθοί ἰοσείλιογ", αϑδθηηδϊ6.--- 2, Οἵ 

ὑῃ6 ϑϑπθ ὙΟΙΩῸ; Π6Π66) ΑΔ Φγοορβ: 17ὉῸ τηιι5{6)" :---- ἢ εἰς : 
δ»οίδιογ' ;---αὖῦ 9,2, ἀδελφός ἸΘΆ ΗΒ. 70 σο ἵπίο ἃ Ῥίδοθ απα νι δέ67" 
ΑὐτΆχοῦχϑβ ΜΩδιηδῃ {᾿πθΘρᾶγΓΆ 016. {λ|676. --- Ῥάδβ. : ἀθρο-ίζομαι 
ῬΥΘΗ͂Χ ἀ, «κίη ἴο 888. 86. (ἰὴ | (ατιααγΥ15}1},), Ρ. (ηθρό)-ισμαι, 1. 
Βγϑὺ ραγὺ οἵ οοῃροιυηᾶ ψΟΣΩ͂Β), ᾿ ΘΟΥ. (ἠἡθρο)-ίσθην. 

ἀδὶκ-ἔέω (-ὦ), ἔ. -ἥσω, Ρ. 4 

Ύ. 
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ἀ-θρό-ος, δά]. [ἀ, ἴῃ ““ἰπ-} τηἱᾶ. 7ΖῸ ρογοοῖυε ;---ὖ 4,16, 0114. 
ὑθηβίγο ̓̓  ΓΟΥΟΘ ; θρό-ος, “ἃ σ0- ὈὌγ αἀσροπᾶάρηῦ οἰϑιιβα ἔουτηθᾶ Ὁγ 
ἔυβοα ποῖθθ᾽᾽ (“ Ηδυϊηρ ἃ ΨΟΥΥῪ ᾿ Ῥαχῦ. ἴῃ οοῃοοσὰ ψνὶὺ αὐτοὺς 
ΟΟΠ αβρα ποΐβο᾽ : Πθη66) Οὗ Ρ6Υ-  πιπαρυβίοο :---ὖ 1, 8, 0 ἢ θη. 
ΒΟΠΒ: «458ε)ηδιί6α], ΟΥ̓ Οοοἰϊοοίεα, ἰο. ) [δ 111]. 
σοίλογ' ; ἵπι α δοάν. αἰσθήσεσθαι, ἔιιῦ. ἰηῇ. οὗ 

ἄ-θῦυμ.-ος. ον, 84]. [ἀ, ““ πορ- ᾿ αἰσθάνομαι. 
αὐϊνο᾽ ;θυμ-ς, “τηϊηα᾽ ; 666 αἰσχ-ρός, ρά, ρόν, δᾶ]. 
““ βῃΙσὶῦ, Θουγαρο 1 μοι δρὶρὶέ ) [αἷσχ- ος, “ἘΠ 6,7 (ΠΥ Ρ 
ΟΥ οοἰγασο; αἰδηφαγίομθα, ἀ6- }) ΒΏΒΤΗΘ᾽" ; Β6η66) ϑηαηιοζιΐ, δα86.. 
δϑροπαϊησ. ΠΣ ΟΟπΡ.: ἀθῦμ-ότε- ) αἴ801 σφ μι. 
ρος (ϑαρ.: ἀθυμ-ότᾶτος). αἰσχ-ὕνω, ἴ. -ὑνῶ, Ρ. (7σχ)- 
Αἰγύπτϊζος, α,; ον; 866 |υνυγκα,]. 80}. -σχῦνα, Υ. ὃ. [αἷσχ- 

Αἴγυπτος. ος, ““ΒηΔ1η)0᾽ 1. Αού.: 7ΖῸ ΞΛΘΝΕΣ 
Αἴγυπτος, ου, ἢ. ουρέ;--- αἰβογναοθ, αἰἰδηοη οι)", --- ἃ, Ῥαβ5.: 

Ἐρυρὺ πᾶ σϑνο] θα ἔχου) ὑπε  αἰσχ-ὕνομαι, Ρ. (ζσχ)-υμμαι, 
Ῥοιβίϑη βύγδῦ. δα αὖ ὑῃ8 ὑἱτη6 οὗ 1, ΔΟΥ͂. (ἰσχ)» ὕύνθην, 1. ξαῦ. -υν-- 
ὑη6 Απδδ 8515 νὰ πο. ὑῃ 6 ΓΠ16 θήσομαι : ἃ. 1Ὸ δε αἀδηαηιοαι, ἰο 
οὐ Ῥβδιωχη Ὁ] 0Π 08, --- Ἤθποο, Αἷ- [γεεῖ δμαγηο. -- Ὁ, 1 Αοο. οὗ 
γύπετ-ϊος, ἴα, ἴον, δ]. ΟΥ̓ ΟΥ̓ 7 ῬΟΥΒΟΙ (Δ ο. οὗ “ Βιεβροοῦ ἢ) : 70: 
δεϊοησίησ ἴο, ἔσυρε; Ἐρψρίϊαγι.----  7οοῖ βῃαἼ16 ΟΥ̓ 2᾽ 6067) 62106 θ6707)6, ΟΥ̓́ 
Ἀ5. βαυρεῦ.: Αἰγύπτϊἴος, ου,  οὐἱΐ γοραν"α ἴο ; ἰο γϑϑρθοί, γῬεσανρά. 
τῆ Ὁ) Ἐσυρίϊαη. αἰτέω (- ὦ), Ε, αἰτήσω, Ῥ. γ)τ- 
αἰδή- μων; μονος; ϑ80]. κα, 1. (ΔΟΥ. ἤἥτησα, Ὑ-..ὃἃ.: 1: 

Ποηρύμοηρα ἔτ. αἰδέ-μων; τ.  Αοὔὖ, : (8) 1 Αοο. οἵ ὑμπίηρ : 
. αἰδέτομαι, ““ἴο 66] ἃ 56ῃ86 Οὗ 7ΖῸ αϑᾷ 70», ἀεηιαηπά.---(Ὁ) 1 

- ε 

ΒΏΘΙΩΘ ᾽͵ (““ ΕΘΟΙΣὴρ ἃ 56η856 οὗ] ἄσο, οὐ Ῥούβθοῦ δῃηᾷᾶ ἀοοῚ οἵ 
ΒΏΔΙΩΘ᾽᾽ ; ὨΘη06) Μοαοδῖ, ἱπσοηῖ- 1 ὑπίηρ' [ὃ 96]: 70 αδῇ ΟἿΘ6 707" 
οἵδ; αὖ 9, δ, 86 ξέαν. ἰ5 ὯΙ. ὈΥ | 85ογηείμίης :---αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισ- 
Θοη. οὗ“ ὑπίηρ αἰδύυ αὐθα᾽ ̓  χιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν 
[8 112] ; οἵ, Ῥυΐχηθυ, ὃ 1950, ΒΟΥ μισθόν, αδᾶ8 ἢΐηι 707 αν 70} ἔνῦο 
(ΟοιῃΡ. : αἰδημον-ἐστερος); 5ῈΡ. :  ἐμομδαηα ηϊθ) οργγαγῖθδ απα 07 (ΞΞ 
αἰδημον-έστᾶτος. 707) 166 πιορί}8,1, 10.---Ζ2. ΜΙά.: 
᾿ἠφιᾶνες; ων, Τὴ. Ῥίαγ, Τλε αἰτέομαι(-οῦμαι), ἕ,-ἥσομαι, 

“Ἐηπϊαηθδ; ὃ ῬΘΟΡΙΒ οὗ ΤΏΉΘΒΒΘΙΥ. | 1. 800. (ητ)- ἡσᾶμην : δι. Τὸ Ρ}78- 
αἱρε-τός, τή, τόν, 8.1]. [αἱρέ- ] 767) ἃ γοῳιαδέ ΟΥΘ᾽ 5 561} ; ἰο αδἷ ἃ 

ω, “ὕἤο ΟἤοοΟΒΟ 1] Ομοβορ, βδοἰθφοίθα. 1 ΟἿ Θ᾽ 5 ΟΥΤῺ ΒΡΘοΐδ)] δοῦ. ὩσΝΝ, 70 αϑδῇ 
--Αβ βαθϑῦ.: αἱρετός, οὔ, τη. Οπ6 | 70} Ο":6᾽ 8 8617, (0 οἰαΐηι. 
Ο]ιοϑεη, ΟΥ̓ δοϊθείρα; Ἂ ἀοϊεραίε. αἰτϊ-ἄομαι (-ὥμα,ι), ἢ." 

αἱρέω (-ὧ), ἢ. αἱρήσω, νῬ. τάσομαι, Ἰ; 8ΟΥ. (ἠἡτι)-ασᾶμην,γΥ. 
ἥρηκα, γ. 8ἃ.: 1. Δοῦ.: 70 αζο, 1 τηϊᾶ. [αἰτί-α, “8 ΟἴΔΥΡΘ, δοοιδδ- 
δεῖΖα. --- 2, πο: αἱρέομιαι ἰΐοη "7 Τὸ οἤαῦσο ΟΥ̓ αὐοι86 ἃ ῬΘΥΣ 
(- -οῦμαι), . αἱρήσομαι, 2. 80Υ. [ 580η οὗ βουηθῦ τη ; ἴο ἰαΐ᾽ ΒΟΙΏΘ- 
εἱλόμην: (“Τὸ ἕαϊκο ἴο ομθ᾽ 5 561; Πρ’ ἔο ἃ ῬΟΥΒΟΠ᾽ 5 λα 706. 
ἤδπηοο, ““ ὕἤο ΟἤοΟΒΘ ᾽᾿ ; Π6ΠΟο) α, αἰτιασάμενος: ἦἔν ον ΒΤ. 
70 οἤιοο 56 ὈΥ νοΐθ, οἴροί. --ΞὮ. 790. 80. Οἱ ̓  αἰτιάομαι. 

 ἕαζε ὃν ΡγΩθλΘη6Ε, ῬΡΈ,Ε᾽. αἴτ'ί-ος, α, ον (ΤΆΓΘΙΚΥ -ος, 

γ 

αἴρω, ἔ. ἀρῶ, Ρ. ἧρκα, 1. Δ0Υ. [ ον), 81]. [αἰτί-α, “ὃ οδιῖιβ6᾽)} 
ἦρα. 10 γαῖδα, {{7| τῇ (“Ῥογϑαϊηΐηρ ὕο αἰτία ̓" ; ὨΘ6Π06) 
αἰσθάνομαι, ἢ ἀποεμ ει ὙΠ 66. : Οαμδῖηρ, οοοαδιοη ἵης, 

Ρ. ἤσθημαι, 2. δἃογ. γἰσθόμην, ργηοαμοίίυα οὁ7. 

ἘΔ 



δὃ 

ἀκϊνάκης, ουὅ, π1. 4 Ρεογεῖαπ 
δ᾽ι)ογ -διυοῦα ; α δοϊηυϊίαν". 
ἀκοντ-ῖζω, ἢ. -ἴσω, 1. 80Υ. 

(ἠκόντ)-ἴσα, ν. 8. [ἄκων, ἄκοντ- 
ος. “8 ἀκγὺ 07)" αν ] 1. ̓᾽] 70 Ἀϊΐ, 
ΕΣ ἴζο, ΟΥ τῦτοινὰ αὐὐἱΐὰ α αἰαν ὁ ΟΥ̓ 
7ανεϊίη, 

ἀκόντϊἵ-σις, σιος ΟΥ̓ σεως, ἴ. 
[ἴοΥ ἀκόντιδ-σις ; τ. ἀκοντίζω 
(ΞΞ ἀκοντίδ-σω), ““ ἴο Π1]} ἃ αἀαγῦ 
Ο7" 186 6117 4 λιν ῖησ, ΟΥ ἐμ οιῦ- 
ἐησ, 07 α ἀαλ᾽ὲ ΟΥ̓ 7αυφίϊη. 
ἀκούσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 8ΔΟΥ. 

οὗ ἀκούω. 
ἀκούω, ἵ. ἀκούσομαι (ΤἸαὔθον 

ἀκούσω), Ῥ. ἀκήκοα (ἰαὔοῦ ἤ- 
κουκαλ), ΡΙΆΡΟΓΕ. ἀκηκόειν, 1. ΒΟΥ͂. 
ἤκουσα, Υ-. ἃ.: 1. 70 ἤοαν ;---οὖ 
8,16, ψΊῸῊ θη. 5 ΟΡ] θοῦ. --- 2. 
710 δα ἱμαΐ;---Ἃὧὖ 4, ὅ, ἢ ἃ 
Ῥρατῦ. ἴῃ σοΠ ΟΥ̓ νι ὩΘαΥΟΥ ΟὉ- 
Ἰδοῦ ; 8ο, δὺ 2, 21.---9, 70 ᾿δα)" ο77 
βΒοιῃθυμίηρ ; 2, ὃὅ.---4, ὙΥ 1 ἄφη. 
οὗ ρΡούβοη: 10 ᾿ιθα)" ͵» οὔυ; 10, ὃ 
ΓΡΙΟΡ. ἴο Ὅο αἰνίρα ἀἁ κο-ύω ; ἐζν, 
ἄ, ἱπβοραγα 010 Ῥυοῆχ ; ΚΟ, ἠοοῦ 
Του ἢ κο-ἕω, “ἴο ΠΟΔΥ͂, Ρ6Γ- 
σοῖνο᾽᾽]. 

ἄκκρ-ον, ουὅ, ἢ. [ποι΄, οὗ ἄκρ- 
-ος, “ Ππὶρῃοθοῦ ἢ (““ ΤΏ Ὠϊρ!ιαϑὺ 
ὑμῖηρ ἢ ἤθησ6) ΟΥ χτῃηοπηὐα 8 : 
Αἱ ρθαζ, βιεηιηνέ, ἰορ. 

ἀκρ-ό- πολις, “πόλεως, 
[ἄκρ-ος, ““ πὶρῃοβῦ᾽" ; (ο) 
πϑούϊηρ' γον] ; πόλις, “ ἃ ΟἿΌΥ 
(ἜἘἜΠ0 μἰρμοσῦ ρασὺ οὗ ἃ οἱὺν " 
ΒΟΠΟ6) 4“ οἰέασοῖ, οσαϑίέ16. 
ἄκων, ἄκουσα, ἄκον, δῇ!. 

[σΟΠ Γ. ἔν. ἀ-έκων ; ἴτ. ἀ, “ποὺ; 
ἑκῶν, ὦ ΠΩ ἄς τλνηἐτὸ 
τυρήβήμ Κύρου, ἀοη. ΑΒ 
1 
ἀλέξασθαι, 1. Δογ. μη, τηϊὰ, 

οὗ ἀλέξω. 
Υ{..Δἔ[Ελεξιω, ἤυ «ἡσῶ, Υ. 6.5 Ἷ, 
Αοὖ.: 10 κανα οἵ). -- 2. ΜΙίαά.: 
ἀ-λέξ-ομαι, [Ἃ,3 -ἥσομαι, 
δοῦ, (ἠ-λεξ)- ἄμην : 8. 70 τηα7 ἃ 
ΟΠ ὕηοηι οῊ}6᾽ 5 δε Υ, ἰὸ ἀφγεπα οἡ ε᾽ 5 
8617 ασαϊπδί.-- Ὁ. 70. »᾽Ε ΟΊ 6) 86, 
γοριιῖίο, γοραι [ἀκίῃ ἴο 

οοη- 
" 

ἀν 

ΞΔ, Τροῦ ' 

ΝΟΓΑ δυζΑΑΥ͂. 

ΠΆΚΒΗ, ““ ο ΡῬΙΌΒΟΥνΘ᾽᾿ ; ἁ ἰδ 8 
ῬΥΘΗ͂Χ]. 

ἀλ-έτης, ἐέτου. τη. [ἀλ-έω, 
““ ἴο ρΥἹηᾷᾶ ᾽7 4 σγὶηαθ)"; ἃ ἴθ. 
ΔΌΡΙἰΘα ὕο ἃ τ} ]Π]βύομο, 
ἄλ-ευρον, εύρον (ἸΠΟΒΕΙΨΥ͂ 

ῬΙγ.), ἢ. [1.1] (Τα ρστοιιηά 
᾿ ΦῃΪηρ "᾿; Π6Π06) πιο ηεαϊ, τυλεαΐθη 
οι"; ἴῃ οοπῃύγασ βυϊηούϊοη ὅο 
ἄλφιτον. 
ἀληθεύσῃς, 2. ΡΘΙ5. 5[:6, 

1. ΔΟΥ͂, 580]. Οὗ ἀληθεύω. ; 
ἀληθ-εύω, ἴ. εὐὔσω, 1. ΔΟΥ, 

(ἠλήθ)-ευσα, ν-. Ἢ. [ςἀληθ-ής, 
τ ἐρῃρ 1 ὉΠ ὸ 6 -ἀλήδηςον; 
ΠΘη66) 70 βρεαΐκ ἐ)" μὲν. 
ἀληθ-ἵνός. ἵνή, ἵνόν, δα]. 

[18.1 (“ Ῥογίαϊηϊηρ ἰο ἀληθής ᾿᾿ ; 
Β6η06) Οἱ ἐπΐηρδ: “ἰεαὶ, σορμῖι- 
ἴη 6. 
ἁλίσκομιαι, ἢ. ἁλώσομαι, Ῥ. 

ἥλωκα ἃπᾶ ἑόλωκα,Υ. Ρ855. ΠΎΡΘΡ,. 
δα ἀρίοος. 170 δὲ ἰακεη, οσαιισλί, 
ΟΥ σαρέεγ6α.᾽ 

1, ἀλλ-ά, σοι]. [οὐ }}ν 
ῃθαῦ. ὉΙῸ,. οὗ ἄλλ-ος, “ ΔιηούθοΥ,᾽" 
τυνῖῦ ὑῃ6 δοοθαῦ ομδηρϑα] (“Τὴ 
διηοῦμο ΨΆγΥ," ““ οὐδόν 186᾽"; 
ὮΘη66) 1, μδμί, --- 2, Τῇ απἱοὶς 
ΘΏΒΎΥΘΥΒ, δου : ΜΝαν διιὶ, ἐροῖζ διεΐ, 
εὐο1]. 

Ὡ. ἄλλα, ποαῦ. ποτῃ. δηὰᾶ δοο. 
ΡῬΙῸΥ, οἵ ἄλλος: 
ἀλλήλοις, αις, οις; ἀλλ- 

͵ ήλους, ας, α; ξΕ06 ἀλλήλων. 
ἀλλ-ἡλ-ων(θ δῦ, οις, αις; οις ; 

"ἂς Δοο. ους, ας, α), ῬΤΌΙ.. Ὀ1υχ. γν10}}- 
οιὖῦ Νοιη. [ἄλλ-ως “ γοἀαρ]ϊοοαῦ- 
οα ΟΥ, οὔο., οὔα αποίδο)". 

ς ἄλλ-ος, ἡ, ο, ῬΙΌη. 84].: 1. 
ΞίηρΡ.: 8. Αποίδο)", οἱ 62". --ο Α8 
Βαθθύς: (4) ἄλλας, ουὅ, τη. 4η- 

᾿Οἰδιογ" ρϑύϑοῃ, απο 6)" 1---ουῦ ἄλλος 
ἄλλο, 566 Ὀεϊονν, το. Ὁ. -- (Ὁ) 
ἄλλο. ουὅ, π. «ἀποί]ιρ)" ἰεΐη φ.---Ὦ- 
Ἐδροαϊθα ὙὙΠΟΌΠΟΥ ἃ5 86]. οἵ 
Βα ρβῦςς δηᾶ νοῦ Υ ἴῃ ὑῃ 6 58 πι8 
οἱ Αἰ Ποῦ οὔδ6: Οπ6.. . απ- 
οἱ ιο)":---ἀἬἭἥλλοι ἄλλως, 8δ0η16 πῃ ΟἾ 6 
γα}, 80Ώι16 τ αγιοίλον"; 6, 11.--Ον 
16 γεδί αἱ ὑμπὰῦ ἀθμοίθα ὈΓΣ 018 
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Βυι δῦ, τὸ νυ οἢ ἰὐ 15. ἴῃ δὐὐγϊ τιῦ- 
ἴοῃ ; οἵ, 2, 2δ.---ἅ. 2150, δεοδίαοδ: 
-- Οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδέν, ἨΟ7' 

. (δα 8 {}ι|61)6), δοδί(65, ἃ δἴησία {766 ; 
δ. δ... οἷν 6150. 7.: 11] :- οὐδὲν 
ἄλλο, ποίλιϊης 6186, Ὧ0 οἵδ)" ἱμῖησ. 
--- 2. ῬΙυΣ. : Οἰδμογ"; --- οῦ 2, 18, 
τ αοη. οἵὗἉ ““ἐῃΐηρ αἰδύσ! ὐρα᾽ 
[8 1121. --- 10 Αὐσῦ.: οἱ ἄλλοι, 
17}.6 οἱ 6)", {ἢ 6 γεδί οὔ; 2, 15.---.Ὰ 5 
Βαθϑῦ. : 7:6 οἱ 67,58, 1.6 γ68{.----Α ἃ- 
ΨΟΥΌΪΔ] ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΗ : τὰ ἄλλα, αϑ 
0 ἔλθ γϑηιαϊηῖηρ ἡγαίϊξθγ,8, 707) ἐΐι6 
γοϑδί; 8, 8, οο. [κῖ ἴἤο ἔβη 8. 
αην-α, ““ οὔ Υ ̓ . 
ἄλλ-ως, δᾶγν. [ἄλλτ-ος, “8η- 

οὔπου ᾽ ( Αἰδοῦ ὑΠ6 τηϑ ΠΟΥ οὗ 
ὕὍη6 ἄλλος᾽᾽ ; 666) 79.) απὸοί}67" 
ΤΑΊ 67" ΟΥ̓ τῦαῦ; οἱμογιυῖδο. 
ἄλφἵτον, ουὅ (ΡΥ. οχοθρῦ ἴῃ 

ΟἿΘ ΡῬὮ͵456), ἢ. βαγϊομψ-ηιοαϊ ΟΥ̓ 
στοαίξ, 
ἁλωσοίμην, ζαυύ. ορὺ. οἵ 

ἁλίσκομαι. 
ἅμ.α,, ἄν. ἀηᾷ ΡΙΘ6Ρ.: 1. Ααν.: 

Αἰ τς βαὭ16 ἐϊη16.--- 2, ῬΥΘΡ. βΡΌγ. 
αἰαὖῦ. : Αἱ ἱδ6 βαῆια {ϊηι6 εὐἱέζ, ἰο- 
σοίμον" εὐἱΐἢ, [κί ἴο 5885. δαηῆα, 
““ ρῃ} 76 ᾽]. 
ἅμαξα, ηἡς, ἤ. Α εαγτίασο, 

ΟΥ̓ 66), ἃ ΟΡΡοΞβΘαᾶ ἴο ἃ νψϑδΐ- 
σὨαγοῦ ; α τρασσοῆ, οἷο. [806. το 
ΒΟΙΏΘ, ΕἾ, ἀμ-ά, "““ ὑορσοῦῃοΥ," ἄγω, 
“0. ΟΔΥΥΥ,᾽ ἈΠ 850 ΥΟΡΙΘΘΘ 5 
ἅμ-αγ-σα --δοο. ὕο οὔπθιβ, ὑπ 
Ιαβὺ ροσίϊοη οὗ {86 νοσγᾶ 15 δκίῃ 
ἴο ὅδῃ8, αζδἤῆα, “ὃ ΟΔΥ ᾽ ; δηᾷ 80, 
Ὧο 6 ἀϊν᾿ἀρᾷ ἅμ-αξ-α]. 
ἁμιαξ-ἴτός. ἵτόν, δ]. [ἅμαξ- 

α. “ἃ ΟΔΥΥΪαΡΟ 0") ὙἈΆΡΟΡΌΝ᾽ἢ 
(“Ῥτιουϊαθᾶ τὶν 8)ὴ ἁμαξα᾽": 
Ὦθη66) Οὗ ἃ γοδᾷ : 7γασυογϑοα ὃν 
ΓαΥΥΊασο8 ΟΥ̓ τὩρασοοΊ 5; ἃ σαΥ̓γίασε. 
γοαᾶ, α τηυασοοπ-γοαᾶ. 

ν᾽ ἁμαρτἄνω, ἴ. ἁμαρτήσομαι 
(ἰαἴοσ ἁμαρτήσω), Ὁ. ἡμάρτηκα. 2. 
ΔΟΥ. ἥμαρτον, Υ. ἃ.: ὙΠῸ ὅση. : 
70 Ἠχῖ88, δι5. ὃ ΤΠ ΥΚ, οἶς. 
ἀμιᾶχ-ει, “Δᾶν. 

.“ς νυ πουὺ Ὀαὐθ6᾽ (“ Αἴδου ὑΠ6 
ΤΏΔΏΠΘΥ Οὗ ὑπ ἄμαχος ; Π6Π00) 

[ἄμαχ-ος,᾿ 

Τρ λοι α δαί ΟΥ σοηἑοδὲ; εοἱ ἢ. 
οἱ γ 515,4} 6, 
᾿Αμβρακι-ώτης, ὦτον, Π. 

[Αμβρακίτ-α, “ΑἸ ΡΥδοία᾽" ; ἃ 
ὕονγῃ οὗ ΕΡΙΤαΒ. οὐ ἴΠ6 ΑἸ ΌΥ̓860- 
ἰοὺ απ (ον ὅπᾳ Θτ οὗ Ατίϑ 
ΟΥ̓ Τιαγῦϑ)}} 4 ηιαᾶγὺ Γ᾽ Αηιδ᾽» αεΐα, 
αν ΑηιΡγ αοϊοί.---Α5. ἃ ἅ].: ΟΥ̓Ἠ Α4η1- 
δγασία; Αηγαοςϊοΐ, 
ἄμεινον, εν. [δᾶἄνουθίαὶ 

ποιῦ. οὗ ἀμείνων] πι ἃ δοίἐ67" σαν, 
δείζ67". 
ἀμείνων, ον, ΟΟΙΏΡ. δ8ἅ!. 

Βοίΐργ" ; 5866 ἀγᾶθός. 
ἀμιελ-έω (-ὦ), ἔ. -ἥσω, Ῥ. 

(ἠἡμέλ)-ηκα, ν. 8. [ἀμελ-ής, 
ἐς Ἡρρά]ο55᾽ ὙΠῸ Οθδη. ; ΤΌ δὲ 
ἢΠορα 6858, ΟΥ σαγοῖ685, ΟΥ; ὁ ποσϊοεί, 
ἀ-μήχᾶν-ος, ον, 84]. [ἀ, 

ὩΘΡ,. ; μηχαν-ἤ, “Ὁ τηϑοηΐηθ᾽"; 
ΠΘη66, ““ΤΏΘΔΏ5᾽ οὗ ϑὴν Κἰηᾶ] 
1. Ἡιυίμοιέ Ὠιοαρι5 ΟΥ̓ 7 ΘΟ. 7668 ; 
ΠοΙρ[688.---2. Οἵ ἃ τοδᾶ, οὗο. : 
Πα α, αἰϑέοσιι, 
ἄμπελος, ου, ἢ, Α υἱῆο. 
ἀμιφί, γῬγΥθρ. «ἀδοιί; 1.6,: δ. 

ὙΠ αοη.: (8) “4“γομηα, γοιηα 
αϑοιιξ.--- (Ὁ) 1 Ὁ7᾽, 7017" ἐμ6 βαζο 07. 
---Ἃ(Ἕο)ὺ Οοηῃοοργηπίηρ, γοϑροοίηρ.---Ὁς 
ΜΙ δῦ. : (8) «4 γοικηᾶ.---(Ὁ) 
θη δοίμ 5ϊ.165 οἤ.---Ο. 1 Ασα. : 
(8) «Αγοικηα, ογι, αἱ.--- (Ὁ) ΟΥ {1126 : 
ΑΝοα", ὭΘΑΥ Δ ΡΟΉ.--- (Ὁ) Αϑοτιί, σοΉ « 

᾿ οογλπέηρ, τοἱίἢ, γοϑροοί ἰο.---(α}) ιᾺ 
᾿ΠΕΙΊΘΓΕΙΪΘ : Αδοιιέ [ακίῃ ὕο ὅ΄δῃβ. 
᾿αὐηὶ, ““ἀὐοοαῦῦ᾽. 

ἀμιφι-λέγω, ἴ. -λέξω, 1. 80 Υ, 
' (μφ)-έλεξα, ν. 8. [ἀμφί, ““οἡ 
᾿Ῥοΐῃ βἰᾶθβ᾽᾿ ; λέγω, ““ ὕο 5ροδκ ᾽ 
(ΤῸ 5ροᾶῖκ οὐ Ὀούῃ 5165; 
᾿ὮΘΏ66) Τῇ ἃ δᾶ 56186: 70 αἴ58- 
᾿ριεΐο, ΟΥἩ χα» 7οῖ, αδουμέ, 

ἀμιφιλέξας, ἄσα, α-’ Ῥ. 1. 
ΔΟΥ. οὗ ἀμφιλέγω. 

Ἵ ᾽Αμφιπολ-ϊ τς. ἴτου, Ὧ}, 
᾿[᾿Αμφίπολο-ις, “ς ΑἸΏΡΠΪΡΟΙΙ5 ᾿ἢ 
(μον “ΕἸΏ0]1᾽)), ἃ ὑοση οὗ 
᾿ Μαοοδοηΐα οἢ ὕπ6 ϑ τυ μοὴ (ΠΟΥ 
ὑῃ6 γα 8} Α4 ηιαῃ 67 Α᾽}}ϊ1- 

. ῬοΙϊδ ; αἢ Ατμρλϊρο[αΉ. 
: ἀμφ-ότερος, ὅότερα, ότερον, 



7Ο ΝΟΓΑ δἅΣ Α ΝΎ. 

8.61]. [ἄμφ-ω, ““ ῬοΥἢ] (““ ΒοΙοπρ-  ᾿πύουϊου οὗ 8 σου τ : 1, 2.--2, 
᾿ 

ἴηὴρ ἴο ἄμφω᾽᾽ ; Π6Π66) βθοί)ι.---- 
.Α8 Βόμε- ἀμφότεροι, ὧν, 
Τὴ. ῬΙΕΥ. οί δ(168, ΟΥ ραγζϊο8, 
Φοίῃ. 

ἀμφοτέρ-ωθεν, «ἅν. [ἀμ- 
φότερ-ος, ““ Ὀούῃ ᾽"] “Ῥ ὙΟΏ;, ΟΥ̓ ΟἿ, 
Φοίἢ δἰ4168. 

1, ἄν (ἔαν, ἤν), οοη].. Ζ7; 
Τοϊη6α ἴο ὕΠ6 Βα δ] απ οὐϊνγο τηοοᾶ, 

ὦ. ἄν, οοπαϊὑΐομδὶ ῥδυίοϊο, 
τποαϊγηρ ὍὉΠη6 ΡΟ οἵ {88 
ννογὰ ἤο ψΏΪΟΏ 1ὖ ὈΘΙΟΠΡΒ: 1. 
Ὑγτ  οΥῸ5 οὗ 8411] πποοᾶβ οχοθρῦ 
ὕῃ6 Ττηρογαύϊν : 8. ΝΥ 10 ΤΏ ΡΟΥΕ, 
οὐ. ον, Τηᾶϊο. ς. (8) ΘΟὴ» 
αἸἰθϊοη ποῦ {π|Η]106 : Πομα, 
βδηομία : εὐομϊα μαῦο, δηομῖα ἢαῦδ. 
--() Οομαϊύίοη {π|Η]1ρ : ΤῸ ἀ6- 
ποθ γυηεφμεηϊν.--- ἢ. 1} Ορύ.: 
(8) Οοπαϊδίοη Ὀοίηρ, ΟΥ ποῦ Ὀ6- 
ηρ,, Γ] ]1οα : Ῥγοια. ----(Ὁ}) Οομ- 
αἰύΐοη ποὺ [Ἃ{]Π]|1ρὰ : Ἰγομία, 
εὐομϊα μανο.---(Ο) Οοπάαϊθίοη {{]- 
ΠΠρᾶ : τἩῦὰδ, 71 ἰμίηκ.- το, Τὴ ἰη- 
ἰργγοραύϊοηβ ἱσπηραῦὶβ στθοῦ [1ἴῃ- 
ἀοἤηϊίρηεβ5.---Α(, ὙΥ 1 5110]., ὑΠ6 
ἴογοο οὗ ἂν ἴθ ὑΠΤΟΥ. ΟἿ 50ΠῚ6 
Ῥιρορθαϊηρ σΟΠ] απούϊο, ΟΥ̓ βΟΙ6 
γραύϊγο νοσ, οίς.; 566 Ὀθίονν, η0. 
2.---6, ὙΥῸἢ Τηΐ, οἵ ῬΙθβ. οὐ 1. 
ἈΑΟΥ.: ὙΠ 1, 5}α11.---Ἐ, ΙΗ ρΡατχί. 
ῬΥΘΒ. ΟΥ̓́ΔΟΙ.: ΤῸ ἀδηοίθ ἃ οοηὐ η- 
δοηὺῦ δαύαγθ τϑϑα]ὺ : --- περιγενό- 
μενος ἄν, λ6 εὔἷϊ γγοϑαῦὶῳ ---- ΟΥ 
δὲ ᾿ἰζοῖυ ἰο0---Ρ γουο βδιρογῖον; 1. 10, 
-- 2. ὙΠ οΙαύϊνο ῬΓΟΠΟΠΏΒ, 
ΔΑνΟΓΌΒ, εἶσ.: ὃς ἄν, ᾿Ἡτλοεῦεῦ; ὅπου 
ἄν, τ0Πε) ου67"; ἄχρι ἄν, μέχρις ἄν, 
φὨηΐιϊ τὐλαίδυθογ" ἐἴγηη6, οἴο, 

ἀνά,, ΡΥΘΡ. βου. δοὺ. (Οὗ ρ]δοθ: 
“ΠΡ, οἢ, ἸΡΟΠ ἢ ; Π6π06) Οὗ ἀ6- 
βγρα: ὦ)» ίο, ἰο ἐδιο οασίοηίΐ (Υ̓͂ :-- ἀνὰ 
κράτος. (Ὡ ἰο ΟἼΦ᾽ 85 ῬΟΊΓΘ1' ΟἿ" 
σίγοησίῃ; 1.6.) εὐἱΐλ αἱ οἩ Θ᾽ 8" 
ηκνϊσλ)ί, τοὶίμ, πυϊσηξ απα ηιαϊῃ. 

ἄἀνα- βαίνω, -βήσομαι, Ρ. 
-βέβηκα, 2. ΔοΥ. (ἀν)-έβηι,, ν. Ὡ. 
{ἀνά, “ὯΡ,.- ἈΡνγαταβ᾽ ; βαίνω, 
“10 Ρ5Ρο᾽ 1. 7Τὸ 0 Ῥ ΟΥ κ}- 
Δραγα, 6.6. ἴγχομι ὕπο οοδβῦ ὅο ὑμ6 

Τὸ σὸ ἢ ὌΡΟΣ ἃ τηοπηΐαὶῃ, οίο.:; 
2, 22.---8ὁ, 10 πιομηξ ΟἿ ἃ ΠΟΥΒΘ, 
οἰδ. 5. Ὅ8Ὲ 
ἀνᾶβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ, 2. 80Υ. 

οὗ ἀναβαίνω. 
᾽᾿Ανάβᾶἄ-σις. σεως, ἢ. [ἀναβα- 

ἔνω, ““ἴο ΡῸ ἃΡ᾽ 1. 4 σοῖηρ τ, 
6.5. ἔΥΌΤ ὑΠ6 οοδεῦ ὅο 6 ᾿ῃὕΘΥΟΥ 
οὗ ἃ σοῦ ; 4, 9.---2. Τὴ Απα- 
δαδίδ; ὕὉπ6 ὑϊ16 οὗ ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἢ 5 
ὙΟΥΚ  ΠΙΟἢ ὑτοαὺβ οὗ ὑΠῃ6 οχρϑᾶ- 
ἰὔϊΐοη οὗ ΟΥγιιθ, ΤΤᾺΡΌΤ 56 58- 
ὑγδρν ἴῃ Τιγάϊα, αραϊηδὺ ἢἷβ ὈΓῸ- 
ὑμοσ, Κίηρ Ασύαχϑύχϑβ, δῦ ΒαΌΥυ- 
10). [1ὺ γΥϑοΟοΥαβ δἷ8ὸο 6 Ῥτ͵το- 
οοοᾶϊπρβ οὗ θα. ΟΥ̓ Κα ΔΕ ΧῚ 65 
αἴξου ἷἶβ ἀθαύῃ {111} {6 7 ὙΘΥΘ 
ουα θοαϊρᾶ τῇ οὗποὺ ατθοκ 
ὉΥΟΟΡ5 ὉΠάΟΥ Τ᾽ ΠΤ ΌΤΟΙΕ, ΠΟ ΟδΥ- 
γἱοὰ οἱ ἃ ΨΩ δραΐϊηθδὺ Τί ββα- 
ῬΒΘΥΙΉΘΒ 8Πη4 ῬΠΔΥΠΘΌΒΖΈΒ. 
ἀνα-βίβαξζω, ἔ. τηϊὰᾶ. -βιβ- 

ἄσομαι, 1. 80Γ. (ἀν)-εβίβᾶσα, 
γ..8ἃ. [ἀνά, “ ἼΡ"; βιβάζω, “ ἴο 
ΤΏ8Κ6 τὸ ρο᾽᾽ (“ΤῸ δ. Κ6 ἴο ΡῸ 
ὮΡ᾽; Ποηῃσο) Οὗ ἃ σΘΏΘΓΑΙ : ΤῸ 
ῃιαγεῖι ὨΪ5 τῇθη τ ;---οὖῦ 10, 14, 
ΒΌΆΡΡΟΙΥ αὐτοὺς αἴοῦ ἀνεβίβαζεν. 
ἀνα-γινώσκω, ἴ. -γνώσομαι, 

Ῥ. (ἀν)-ἔέγνωκα, 2. 807. (ἀν)-έγ- 
νων, Υ-. 8. [ἀνά, “ δραΐη "ἢ; γιν- 
ώσκω, “ἴο Κηονν "] (“ΤῸ ΚΠΟῪ 
δραῖη ̓; πρϑιοθ, οὗ νυιθη οἢδ- 
τϑαοΐρυβ) 70 γϑαᾶ. 
ἀναγκ-αῖος, αἴα, αἷον, 86]. 

[ἀνάγκ-η] 1. ΔΝοσεέβδα» ---. Οογ- 
ποοίρα ὃ διοοά.--Α5. Βαθδῦ.: ἀν- 
αγκαῖοι, ὠν, Π). ὈΙΟΥ. ἐν οἑαἰ 8... 

νάγκη. ηἡς, [.: 1. Δορώ, Ἠ6- 
ἐσοαϑἰΐψ.---2. 10) 660, σοἩϑ)»αϊηί. . 
ἀναγνούς, οὔὖσα, ὄν, Ῥ. 2. 

ΔΟΥ͂, οὗ αναγινώσκω. 
ἄνα λαβών, οῦσα, ὄν, Ῥ, 2. 

ΔΟΥ. οἵ ἀνάλαμβἄᾶνω. 
ἄνἄ-λαμιβἄνω, ἔ. -λήψομαι, 

2. ΔΟΥ͂. (ἀν)-ἐλᾶβον, Υ-. ἃ. [ἀνά, 
ἜΚ ΡΔΟΚ᾽ ; λαμβάνω, ““ἤο ἔδκθ᾽)} 
7οὸ ἰαζφ ϑαεσῖ, γ᾽ 6οοῦο7". 
ἀνα-λέγω., ἔ. -λέξω, ν. 8. 

[ἀνά, “ῬδΟκ᾽" δραδίῃ ; λέγω, “ἴο 

“ως 



ΨΟΓΑ͂ Βυζά δ Υ. 7ι 
0611,᾽᾽ οἱς.1 (“ἡ Τὸ 611 Ὀδοκ δρδὶν""; 
ὮΘΠη66) 70 γοροῦέ, οἷο. 

ἀναξυρΐἴΐδες, ων, ἔν. Ρ]υΓ. 
ΤΊΟιι56}.85 ὝΟΥΗ ΟΥ̓ Εδδίοη Ὠδ- 
ὑϊοηβ [8 Ῥουβῖίδῃ ΟΊ]. 
ἀνα-πταύω, ἢ. -παύσω, Ῥ. 

«πέπαυκα, Υ. 8. [ςἀνά, ἷηπ 
ἐς βΌΥΘΠρ ΠΘηΪηρ ἔοτοθ᾽᾽᾽ ; παύω, 
““ ἴο 8 Κ6 ἴο ορ856᾽ἢ 1. Αοὔ.: 7Ὸ 
ηιαζό δ οῦ ΠΟΥ (0 σ6α.86 ΟΥ̓ ἀοδι5ΐ.---- 
2. Μίά.: ἀνα-πταύομαι, (“Τὸ 
ΙΒ ΚΘ ΟἿΘ᾽Β 561 ὕο οθΆ86,᾽" οἕς. ; 
ὨθΠπΟΘῚὴ 1 τοΐοσομοθ ο α811γ 
ὕοἑ]β, δίς. : ΤῸ ἰαζο οτιθ᾽ 5 γϑϑί, δἴϑορ, 
»α88 δε πῖσῆί, οἷο. 
ἀνα-πείθω, ἢ. -πείσω, Υ. ἃ. 

[ἀνά, ἴῃ ““ Βγοπρύπρηϊηρ ᾿᾿ ΓΟΥῸΘ ; 
πείθω, “ ἴο ροΥβαδθ᾽᾽)) 7Ὁ εἰγοησῖν 
1475 466, ἰο πάις. 
ἀνα-πτύσσω, ἴ. -πτύξω, 

1. δου. (ἀν)-ἔπτυξα, Υ. 8. [ἀνά, 
““Ῥ8ΟΚ᾽᾽ ; πτύσσω, “ ἴο 1014 
(“Τὸ 1ο]α Ῥδοῖὶς ᾽᾿᾿; μβθῆοθ) Οὗ 68 
τη ρ᾽ Οὗ δὴ ΔΙΤΩΥ : 7Ό Ορϑῆ Οἱί, 
ἀν-άριστ-ος, ον, 84]. [ἀν, 

““ ηρραύϊνο᾽᾽ ; ἄριστ-ον, ““ ὈΥΘΔΚ- 
ἴαβῦ᾽᾽ γγίμοωξ δροακζαξί, δγοαζ- 
7αϑί1688. 
ἀναστάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. 80Γ. 

οὗ ἀνίστημι. 
ἀνα-στρέφω, ἔ. -στρέψω, 

Ῥ. (ἀν)-έστροφα, νι, ἃ. 8 ἢ. 
ξανν τ" ον... “ Ὀδοκ."": 
στρέφω, “ἴο ὑπγι}᾽} 1. Αοὔ. : ΤΌ 
ἐμγὰ αδοιωΐ.---ὦ. Νουΐ.: 70 ἐμγΉ 
δαεῖ, γοίμ). --- 3, Ῥαββ.: ἄνα- 
στρέφομαι, Ῥ. (ἀν)-έστραμ- 
μαι, 2. 8δοΥ. (ἀν)-εστρᾶφην, ἵ. 
-στραφήσομαι, (““ Τὸ7 6 {πγηρᾶ 
ΤΟῸΠα ᾽᾽ ; Ὠ6Π06) ΟΥ̓ ΒΟ] 615 : 7Ὸ 
ἤαςο αδϑοιέ απα δἰαηά. 
ἀνάσχησθε, 2. ΡοΙΒ. Ρ]Γ. 

2. ΒΟΥ. 50]. Ιη14. οἵ ἀνέχω. 
ἀνα-ταράσσω (Αὐϊο -τα- 
άττω), ἴ. -ταράξω, ν. ἃ. [ἀνά, 

ἢ ““Ἰηὐθηβῖνθ ΤΟΤῸΘ ; ταράσσω, 
κὔο αἰβῦυγ 1 70 αἰϑβέιιγ Ὁ, ἐγοιιδῖο, 
ἑζγοῦ ἵηίο δοη γι βιοΉ. --- ῬΆΞΒ. : 
ἀνα-ταράσσομαι(αεϊιο-τα- 
ράττομιαι), Ρ. -τετάραγμαι. 

γα-τείνω, ἔ, -τενῶ, 1, ΔΟΥ͂, 

(ἀν)-ἔτεινα, Υ. ἃ. [ἀνά, ““ἀρ᾽᾿; 
τείνω, ““ἤο 5Βύγοίοῃ ̓" 70 5ἰγεἴοὶ 
ΜΡ ΟΥ̓ γον ; ἰο δργϑαᾶ οκΐ.---Ῥ δ 85.: 
ἀνα-τείνομιαι, Ρ. -τέτἄμαι. 
ἀνατετἅᾶμιένος, η, ον, Ρ. 

Ρουῖ, Ῥϑῆβ. οὗ ἀνατείνω :--- ἀετὸς 
ἀνατεταμένος, αὐ φασί (βργεαᾷ 
οαΐ, 1.6.) εὐἱΐῃ, ομϑργοαὰ ιρἴτηη058. 
ἀνατεταραγμένος, η: ον», 

Ῥ. Ρϑυξ, ραϑ8. οἵ ἀναταράσσω:-- Ο 
8 ΘΥΤΩΥ͂ : 72) (ΟΠ 7 βῖ0 ΟΥ αἷ8- 
οΟ7 167": 1, 20. 
ἄνδρα, ἄνδρας, 800. 5'ηρ. 

δα Ρ]Υ. οὗ ἀνήρ. 
ἀνδρ - ά - πιοδ -ον, ου, Π. 

[8}8}}γ γϑἕευτοα ἴο ἀνήρ, ἀνδρ-ός, 
“ὁ 8, ΤΩ8},᾽᾽ 8διηἃ πούς, ποδ-ός, “8, 
ἕοοῦ " ; ὈΥ͂ Βοη16 6 ϑθοοΠᾶ ῥΡΟΥ- 
ὑΐϊοη ἰδ σοίοιυθα ο ἀποδόσθαι, 
““ ἴ0 8611 ; Ὀαῦ ΤΟΥ͂Θ ῬΥΟΒΔΌΪ,. 
ΤῸ ἀνδρ-ἅ-πεδτον, ἴθ ἀνήρ, 
ἀνδρ-ός, ““ 8. τή8η ᾽᾽ ; (α) πεδ-άω, 
““ ἴο ἔρϑύύου,᾽ ““ ἱπα ἢ Γουθοσ θ᾽"; 
Δηα 50, ““ΤῊ6 τ 8η- οὐυογοα ὑμϊηρ' 
07) ῬΥΤΌΡΟοΥύν ᾽᾽] «( βδἰανε. 
ἀνδράσι, ἀδ85. ΡΙαγ. οξἀνήρ. 
ἄνδρες, πο. 8Πη4 νοῦ. ΡΥ. 

οὗ ἀνήρ. 
ἀνέβην, 2. 8ΔοΥ. ἰηᾷ, οὗ ἀνα- 

βαΐνω. ; 
ἀνεβίβαζον, ἱπιροτί. ἱπᾶ. οὗ 

ἀναβιβάζω. 
͵, ἀνέστην, 2. δΔογΥ. ἰηᾶᾷ, οὗ 
ανίστημι. 
ἀνεστράφην, 2. δοτ. ἱπᾶ. 

Ῥ885. οὗ ἀναστρέφω. 
ἄνευ, δᾶν. ἢ} θη. γί οι 

[δ Κίη ἴο ὅδηβ. αηψα, “οὐ σ᾽. 
ἀν-έχω, ᾿πηροΥῇ. -εἶχον, ἔ. -ἔξω, 

(ἀνα)-σχήσω, Ῥ. -έσχηκα, 2. ΒΟΥ. 
-εσχον, Υ. 8. [ἀν-ἄ, “ρ᾿᾿; ἔχω, 
“ἐ ἴο ΒΟΙἃ 1. Αοὗ. : Τὸ μοϊα τ, 
ἰο ἴέμρ.---2. Μιὰ, : ἀν-έχομαι, 
ἔ, -ἔξομαι θᾶ (ἀνα)-σχήσομαι, 
2. 80Υ. (Αὐῤῖο) (ἠν)-εσχόμην, 
(“Τὸ Πο]άουη θ᾽" ΒΟ  ἈΡ ᾿᾿; ΠΘΏ66) 
8.. ΤῸ ἠοϊὰ τ αἀσαϊηϑί, οἴα.; ἰο 
8 Ρ0ογ, οηαγο, δα». --- Ὁ. Τὸ 
γοϑίγ αἱ. ΟΥ̓ σοη αϊη,, ΟἩ 63 8617. 
ἀν-ήκ-εστος, εστον, ϑδᾶν. 

[ῸΥ ἀν-άκ-εστος ; ΤΥ. ἀν’, 65. ; 

γσυσανυ νι βγνσιε 

-ὐὐμνπανοσυνυσνμμμνμμν. μϑδνΔάνα, ὦ, " ὁ 
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ἀκ-έομαι, “ἴο 641 ιοΐ ἴο ὃ6 
Πμραϊεοα ; ἐγ γογηοαταΡίο, ἐπ οι) Ὁ 16, 

ἀ-νήῆρ, 6οη. ἀιψδρᾶς, τη. Α 
αν [ὈΤΟῸΌ. δκίη ἴο ξαηβ. η67-α 
“ς ΔΙ ὙΩΒΙ᾽ (οἵ. Γιαὖ. 1.6)" -Ο)} ἃ ἰδ 8 
ῬΥΘΗΧΊ. 
ἄνθρωπος, οὐ, ΘΟΤΊΠ. ΘΌΠ.: 

1. Β5ίηρ.: Α λιιρηαῇ δοῖης ; α ὨιαΉ, 
»εγϑοπι, τροηταῃ.---2. ῬΊΟΥ, : Βοιηθ- 
ὑἰπῖοα : ἤἥφῃ, ηιαηπκίηα. 
ἀντ-άω (-ῶ), ἴ. -ἄσω, Ῥ. (ἠνῶ- 

ἄκα, ν. ἃ. [ἀνί-ᾳ, ““ἽἜὍτι|ο 7 ΤῸ 
σατι86 Ο᾽͵ΟΥ ἕο; ἰο σγίευο, τυϑῖ;, Θἴο, 
--Ραββ.: ἀντ-ἀομαι(-ῶμ,α,), 
Ῥ. (ἠνύ -ἅμαι, 1. ΔΟΥ͂. (ἡνι)τ-άθην, 
Ξ. τηϊᾶ. ἴῃ Ρᾶ58. ΌΤΟΘ, -ἄάσομαι. 
ἀνίσταντο, 8. Ῥ6Υ5. ὈΙΟΥ. 11η- 

ῬΟΥΕ, ᾿ηᾶ. τηϊᾶ, οἱ ἀνίστημι. 
ἀνίστῃ; 8. ῬΟΥΙΒ. 5'ηρ᾽. Ὀ͵ΥΘΒ. 

5110]. οὗ ἀνίστημι. 
᾿ ἀν-(στημι, ἔ, ἀνα-στήσω, Ῥ. 
ἀν-έστηκα, 2. 80. ἀν-έστην, Υ. ἃ. 
«ηᾶ ἢ. [ἀνά, ““ὉΡ᾿; ἵστημι, “ ἴο 
5 ἘΚ6 ἴἤὸ εὐδηᾶ)] 1. Αοὐ. : Τη 
Ῥ͵Ο65., ᾿Π ΡΟΥ., 1. Γαὖ. 88 1. ΔΟΥ.: 
(““ Τὸ τη81κ6 ἴο βὑαπᾶ π0, ἴο Ταΐϊξθ 
ΠΡ; Ποπο6) Οὗ Ὀἰγᾶβ ἃ5 Β'ΏΠΩΘ : 
70 γριξ «.---2, Νοαῦ.: Τῇ Ροσῇ,, 
ῬΙΌΡΟΓ,, δ ηα 2. 8ΔΟΥ. : 70 δἰαπὰ 
1, 7156. 
ἀντ-ἄ γορᾶζω, γν. ἃ. [ἀντ-ί, 

“1 τούγη᾽᾽; ἀγοράζω, ““ἴο 
Ὀπν᾽Ἱ 70 διν ἴπ γοίμγ τι; 0 δε, 
ΟΥ̓ Ριμγολμαϑο, εὐτίδ ῃιοη ον γϑοοϊυεδα 
τη. γανηιοηξ ΤΟΥ Βοιη θύῃ ηρ᾽ 6156. 

ἀντί, ΡτΟΡ. βου. ρθη. (““ ΟΥ̓ 
σοϊηθῦ  Π6Π06) 1, 7η5ἰδαα 07. 
--2. ον", ἴηι γϑίμ). 707). 
ἀντ-ἴος, ἴα, ἴον, δ]. [ἀντ-ύ, 

““ ΟΥ̓́ΟΥ Ἁραϊηϑῦ κὲ Πἢ Ὡδῖι-: 
Ἡοοίϊηρ : :π--ἰέναν ἀντίος τοῖς πολ- 
ἐμίοις, 10 σο ἰο ηιδοΐ ἐΐ6 ΦΉΣ. 
ἀντὶ - παρασκευᾶζομαι, 

τ. τη], [ἀντί, “ἴῃ τούπση ᾿᾿; παρα- 
σκευᾶζομαι, ““ἴο ῬΥΘΡΑΙῸ ΟΠΘ᾽ 5 
5611 70 ,ΕΉΡΑΥ͂6 ΟἩ δ᾽ 8 8617, ΟΥ̓ 
ηπα ἴθ ΡΥεραγ αἰϊοΉ8, τη γε}. 
ἀντὶ-στἄσϊώτης, στὰσϊώ- 

του, Τὴ. [ἀντίέ, “ἴῃ ορροβιθίοη ᾽᾽, 
στασιώτης, “16 οὗὨ 8, δούϊοιι ᾽] 
πε 07 απ ορροϑβίί γαοίίοη ΟΥ̓ ραν ψ, 

ΥΟΓΑ͂ ΡΜ ΚΥ. 

ἀντι-τάσσω (-τάττω), ἔ. 
-τάξω, 1. δΔοΥ, (ἀντ)-ἔταξα, Υ. ὃ, 
[ἀντί, ““ἀσεαϊηδῦ"; τάσσω, 
αὐανν ΠΡ ᾽] 70 αγαισ τ, ΟΥ ΑΥ̓ΤαΥ, 
αφαϊηξί ΟΥΘ.--- Ῥα85,: ἀντἴ-τάσ- 
σομαι (-τάττομιαι), Ρ. τέ- 
ταγμαι, 1, ΒΟΥ͂, (ἀντ)-ετάχθη!"» 
1, Ταῦ, -ταχθήσομαι. 
ἄντρον, ον, ἢ. Αὶ σαντο. 
ἀνυ-στός, στόν, κα]. [ἀνύ-ω, 

“ἐς Ὸ ΘΟΟΘΟΙΏ 158}. 7ΤῸ δὲ αςοο)"- 
ρδηοα,, ροδεϊδίο, 

ἄν-ω, ἄν. [ἀν-ά, “ὉΡ "ἢ 1. 
ὕρ, τρια)" 15.---, ΟἿ σΟΙ ΓΙΘ6Β : 
]ηΐο {μ6 ἰμπίθγ10), ὦρ 7ροῆνχ ἐδ6 
σοαϑί, --- 3, ΟΟἸΏΡ., νυνὶ [ΓΟΙ]Ρ. 
αρη.: Πῖσλεον “ρ ἴδαη, αὔονϑ. 
ΚΟ ΟΟΤΏΡ.: ἀνω- τέρω. 
ἀνωτέρω ; 866 ἄνω. 
ἀξτνη,ης, ᾿, [ΟΥ̓ ἀγ-σίνη : ΓᾺ 

ἀγνῦμι. “ὕο Ὀχρακ, ἴο βΒῃϊνοΥ ἴῃ 
ΡΊθΘ065 (“ τΤηοῖῦ ΜῈ ΟΝ Ὀγθακ5 
Ο7" ΒῃΪ ΤΟΥ 5 [ἢ ῬΙΟΟΘΒ ᾿ς Π0η66) 45 
αὐρ, ᾿αϊο͵ιδέ, 
ἄξϊος,, α, ον, δι]. [ΓΙῸΣ ἀγ- 

σιος ; τ, ἄγ-ὦ, “ἴο τγοῖρἢ ᾿ 50 
ΤΉ Π]0}}} (( ὙΥ οἱ ρἜ ηρ’ " 50 τη ἢ :; 
Ποης6) 1, ὙΥ 1 αοη. : Ἡρογῃ, ο᾽ 
Πλὸ σπυαῖμο τοἱΐῃ :-τὸπτολλοῦ ἄξιος, 
«Ὁο1 ἢ} ἠιμοῆ, ἴ.6. Ὁ} υαἱμαῦῖο; 8, 
12.---.2, 1 6ὁη. : ΟΡ ΔΨ ΟΥ̓ α6- 
8ογυΐης Οἵ; 7, 8.--3, ὙΥ1ΓΠ δῦ. : 
Βεροηιίηρ, ηιδοΐ, οἵα, ΒΥ ΟΟΤΏΡ.: 
ἀξι-ώτερος ; ΞῈΡ.: ἀξι-ὠτᾶτος. 
ἀξιοῦντες, ΟΟΠΟΥ, Τηδϑ80. 

ΠΟΙ. Ὁ]ῈΥ, οὗ Ῥ, ῬΥ65. οὗ ἀξιόω. 
ἀξι-όω (-ὥ), ἢ. -ὥὦσω, ἢ. 

(ἠξίύ)-ωκα. τ. ἃ. [ἄξι-ος, ““ γοσἢ»- 
γ᾽] 1. ὙΠ Τηΐ. : 70 ἐμίηλ οηδ 
ΑΝ ἴο 6, εἰς.---2. 70 γεφιιοϑί, 

αεῖ, οἷο, 
ἀξϊώτατος, ἡ, ον; ἀξὶ- 

ὥώτερος, α, ον : 866 ἄξιος. 
ἄξ-ων, ονος, ΠῚ. 4" ατ]ο[ακὶπ 

ἕο ὅ8δη8. αζϑλ.ς-α, “ὉΠ6 δΧ]Θ" οἶδ 
ὙΠ60], οἵς.]. 
ἀπαγγείλω, 1. δογ. 5]. οὗ 

ἀπαγγέλλω. 
ἀπ-αγγέλλω, ἢ. -αγγελῶ, 

Ἴ. 8.0. τήγγειλα, ν.ἃ. [ἀπ-ο, “ ἴῃ- 
ὑρηβῖνο᾽᾿ ; ἀγγέλλω, ““ὕο ΟΔΥΥ͂ 

Ὁ ὦ 



νος ϑύύζ αι ΚΥ. 

τνογᾷ "7 1. Οὗ ἃ ΤηΘΞΟΉΡΘΥ͂, οἵ. : 
70 δγῖηρ ἡϊσίηρϑβ 07, σαν τὐογα 
αδοιέ; ἰο γορογί, αῃηομηςο, οὐο.--- 
2. Οἵ ἃ ΞΡΘΔΚΟΥ, οὖσ. : 17ὉῸ0 8οπὰ 
076, αἸ ΠΟ (6. 
ἀπ-αγορεύω, ὦ -αγορεύσω, 

Ῥ. -εἰρηκα, γ. ἢ. [ἀπ-ό, ““ἈΨΨΆΥ 
το ὴ ᾿᾿; ἀγορεύω, ““ο 5ΡΘΔΚ ᾽ 
(ΤῸ 5ΞΡ6δΔ διαὺ [ΠῸΠ1 "ἢ ΟΠΘ : 
Ὦρησθ, ““ἢὉ0 ΡΥΟ ΨΟΔΥΙΥ ̓ἢ οἔ 
βοιηθῦῃτηρ ; 666) Οὗ ὈΟἰγᾶβ: ΤῸ 
7αϊὶ ἴῃ οἴοτῦὺβ ὑο Ηἢγ ; ἰὸ 6ίορ, 
ἐσὴέ ἀοιθη. 
ἀπ-ἄάγω, ἢ. -ἄάξω, 2, δογ. 

-ἡγἄγον, ν. 8. [ἀπό, “ ΔΙΨΆΥ ᾿ἢ; 
ἄγω, “ἴο 1644] 70 ᾿οαὰ αἰὐσαὰν 
ἔγΌΠῚ 8. ῬΙ806, ἐο Ἰραα ὨοΉι6;--- οὐ 8, 
14, χὶῃοιῦ ἤθατου ΟὈ]6Ο 
ἀπ-αιτέω (-ὥ), ἢ. -αιτήσω, 

ὍΘ ΉΤΟ» ὃ) οἷ"; 
αἰτέω, ““ἴο 851 ὙΠῸ Αοο. οὗ 
τη δ᾽κδ Δοο, οὗ ΡϑθΊβοὴ 
[896]: οἵ. ῬιΪΠΊΟΥ, ὃ 98: 70 αϑδῇ 
βοιηθύῃϊηρ 72, Ὁηι ΟἿΘ ; ἰο ἀφηιαηπᾶ 
Βοπηθύῃϊηρ' 07 ΟΏΘ, 
ἀπ-αλλάσσω (Δύϊίο -αλ- 

λάττω), ἴ. ταλλάξω, Ρ. εἡλλᾶ- 
χα, Υ. 8. [ἀπ-ό, “το ᾽᾽; ἁλλάσ- 
σω. ““ ΤΟ ΟΠΔΙΡῸ᾽"] (“ΤῸ οἤϑηρο 
ἔγουη ᾿"᾿; 6606) 17Ό 86 7706 ΚγΌΊ. 
- Ῥαᾳβ8.: ἀπ- αλλάσσομαι 
(ΔΑὐὐο :αλλάττομαι, Ρ Ῥ. -ἡλ- 
λαγμαι, 1. δ8ΟΥ. -ηλάχθην, 1. ἴ. 
-αλλαχθήσεμαι, 2. ΒΟΥ. -ηλλἄγην: 
"“ ΠῸ 6 δβοὺ ἔγδ6 ἔγΌΤΩ ᾽᾿ ; Ὠ6Π06) 
7ΤῸ σΟΉ16 ΟΥ̓ ἴτι ΒΟΥῚΘ ἩΔΎ. 
ἁπᾶλος, η. ον, δα]. Τοη 6)", 

αοϊτςαί. ἔξϑδα ΟὐορΡ.: ἁἀπᾶλ- 
ώτερος ; (ϑα}. : ἁπᾶλ-ὠτᾶτος). 

ἄπαξ, ἂν. Οηζο, ΟΠ66 ΟἩΪΨ. 
ἀ,τπτά, ω, ἑαῦ. ἱπᾶ, οὗ ἀπάγω. 
ἀ -παρασκεύασ-τος; τον, 

δα]. ῸΓ ἀ-παρασκεύαδ-τος ; τ, 
ἀ, τιδρ᾿. ; παρασκευάζω (:-Ξ παρα- 
σκευάδ-σω), ““ὕο ῬΓΘΡΘΥΘ ᾽1 ὥη- 
»»ροραγϑᾶ, ποΐ δαυΐϊησ τιαᾶθ }76- 
»αγαίϊίίΐοη. ΒΟ ΟΟΙΏΡ. : ἀπαρα- 
σκεναστοότερος ; ΞΡ. ἀπαρα- 
σκεναστ-ότατος. 

ἀπαρασκευναστότατος,η," 
ομ᾽ 5686 ἀπαρασκεύαστος. 
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ἅπας, πᾶσα, πᾶν, 84]. [ἀ, 
Ϊῃ πα τηὐοηθῖὶνα ΤῺΟΥ̓ΘΘ ἢ; πᾶς; 
“ὁ 411 ((“ Θυϊῦα 411᾽" ; 666) 1. 
76 τὐμοῖς, ο6γ{17'6.--2, ΤΠι6 τ0]ιοἷ6 
7. 
ἅπασα, ἔοτη. ποῖὴ, βίηρσ, οὗ 

ἅπας. 
ἁπάσης, ἴοχη. ρθη. βίηρ, οὗ 

ἅπας. 
ἀπεγνωκέναι, Ροτῇ. ἰηΐ, οὗ 

ἀπογιγνώσκω. 
ἀπέδειξα, 1. δΔοΥ, ἱπαϊΐο, οὗ 

ἀποδείκνυμι. 
ἀπεδείχθην, 1. δΔ0Υ. 

Ῥά855. οὗ ἀποδείκνῦμι. 
ἀπέδωκα, 1. ΔΣοΥ. ἱμπᾶ, οὗἉ 

ἀποδίδωμι. 
ἀπέθἄᾶνον, 2. 8Δδου. ἱπᾶ. οὗ 

ἀποθνήσκω. 
1. ἄπ-ειμι, ζ, -έσομαι, γ. Ἡ. 

[ἀπ-ὄ, “ ΤΟΙ; ΜᾺ ΤΡ Ὁ 
εἰμε,. ΠΟ ΊΡΕ ἢ ζ- ΤΟ Ὀ6 ΠΌΤ 07" 
ΘΙΤΑΥ ΤἸΌΤ ᾿ ; ΠΘΏ06) 7Ὸ ὃς αὖ- 
δοη, 

2, ἄπ-ειμι, ἰηΐ, ἀπιέναι, Ῥ, 
ἀπιών, νυν. ἢ [ἀπὸ Ὁ ΡΟ ἫΡ 
ἙΈΝ τ΄ εἴμ. ΟΣ ΘΟ] 10 90 
αἰῦαν, ἀοραγὶ;---οἴ θη τι86α ἰὴ ζαῦ. 
[ΟΥῸΘ ; 6.5. ἄπἵμεν, 8, 11; ἀπι- 
όνταςς 4, ἴ. 
ἀπεκρινάμην, 1, ΔΟΥ. τηϊᾶ. 

οἵ ἀποκρίνω. 
ἀπέκτεινα, 1. 801. ἰηᾶ. οὗ 

ἀποκτείνω. 

ἀπ-ελαύνω, ἢ. -ε«λάσω (Αἰὐία 
-ελῶ), Ρ. “ελήλακα, ν. ἢ. [ἀπ-ό, 
“ιν "ἢ; ἐλαύνω, “ἴο γἱ66᾽ 
70 γῖαο αἰσαν, γα6 ογῇ. 
ἀπελθεῖν, 1ηξ, 

ἀπ έρχομαι. 
ἀπελθών, οὔσα, ὀν, Ἐ, 2. 80. 

οὗ ἀπέρχομαι. 
ἀπέπλευσα, 1. δΔογ. ἰηᾶ, οὗ 

ἀποπλέω. 

ἀπτ- -έἐρχομαι, ἵ, -ελεύσομαι, 
Ῥ. -ελήλῦθα, 2. ὩΟΥ͂. -ἤλθον, Γ΄. 
ΤηΪᾶ, [ἀπ-ό, ““ΦΙΆΥ ᾿᾿ ; ἔρχομαι, 
“ἐἴο σοΙηθ6, ἴο ΡῸ᾽᾽᾽ 70 00 αἰῦαν, 
ἀφραγ ι. 
ἀπεστπᾶτο, 8. Ῥουβ, βίη. 

ἘΠ ΡΘΥ ἕ, 1πα, τηΐᾷ. οὗ ἀποσπάω. 

Ὡὥ. 80ΟΥ. οὗ 
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ἀπέστην, 2. δΣοΥ. ἱπᾶ. οὗ 

ἀφίστημι. 
ἀπ-έχω, ἴ, (ἀφ)-ἔξω «πᾶ 

(ἀπο)-σχήσω, 2. ΔΟΥ. -ἐσχονΥ͂. ἃ. 
Δηα ἢ. [ἀπ-ό, ““ ἀὐυγαν "; ἔχω, “ὔο 
πανο. 1ο 8018 7. 1.:.8., Δοῦ: 
70 μοϊα ΟΥ ἄεορ ατσαν.---Ὁ. Νιοαῦ.: 
70 ὃο αἰῦαῃ ΟΥ̓ αἰδίαηί ;---οὖ 8, 20, 
τὶ Αοο. οὗ ““Μραβασο οἵ Ξρϑοθ᾽᾽ 
[8 991] : οἵ. ῬΥΤΏΘΓ, ὃ 102, (2).-- 
Ὁ ὙΝΜΊΩ, ς ἀπέχομαι, ἔ, (ἀφ)- 
έξομαι, 7Τὸ μοϊαὰ οη6᾽8 861} οἵ᾽, ΟΥ̓ 
γοζγαΐῃ, 7γοηι; ἰο γον θα", αδϑίαϊη. 
ἀπέχων, ουσα, ον, Ῥ. Ὀ͵Γ65. οἵ 

ἀπέχω. 
ἀπεχώρει, 8. ΡΘΥ͂Β, 5ῖηρ, ἱ1- 

Ῥοτῇ. ἰηᾷ. οὗ ἀποχωρέω. 
ἀπεχώρησα, 1. ΘΟΥ͂, ἰη4. οὗ 

ἀποχωρέω. 
ἀπήγἄγον, 2. ΔοΥ. ἱπᾶ, οὗἉ 

ἀπᾶγω. 
ἀπήγγελλον, ἱπηροσῖ. ἱπηᾶ, 

οἵ ἀπαγγέλλω. 
ἀπῇει, ἀπήεσαν, 3. ΡΟΙ5. 

βίηρ, δηαἃ Ὀ]ῈΓ, ΠΡΟΣ, ᾿ἰηὰ, οἵ 2. 
ἄπειμι. 
ἀπήλαυνον, ἱπηροτγῇ. ἱπὰ, οἵ 

ἀπελαύνω. 
ἀπῆλθον, 2. 80. 

ἀπέρχομαι. 
ἀπηλλἄγην, 2. 8δογΥ. ἰηᾶ, 

Ρδ88. οὗ ἀπαλλάσσω. 
ἀπήτουν, 8. ΡΟΥΞ. Ρ]αΥ. ἴπι- 

Ῥοσῇ, 1η4. οἵ ἀπαιτέω. 
ἀπιέναι, Ρτ65. ἰηἴ. οὗ 2. ἄπ- 

εἰμι. 
ἄπτἵμιεν, 1. ῬΟΙΒ. ῬΙΌΥ. Ρ͵Ι6Β. 

ἰηᾷ. οὗ 2. ἄπειμι. 
ἀπίοιμ,ι, ΡΥΓ68. 

ἄπειμι. 
ἀπιών, οὔσα, ὄν, Ῥ. ΡτῸΒ, οὗ 

9. ρῶν 
“ἄ- (οἴου δ)ὴ δϑρίϊγαύθα 

ἌΣ ἀφ), Ῥτθρ. ρον. βθη.; 1, 
γοηη ἴῃ ὕπ6 ἔα]! οϑῦ τη δ Π ΠΕ; οἵ 
ὕΠ6 θυ :---ἀπὸ ἵππου, (7 0 ἃ 
ΟΣ» 86; 1.6.) ον μογβοδαςσῖ; 2, 1.-- 
2. Οἵ υἱπηθ: 4716)" [κί ὕο β8η8β- 
οὐ αρα, ““ ἀνὰν ἴσοι ᾽᾽. 
ἀπο-βίβαζω, 1. ΔοΥ. (ἐἀπ)- 

εβίβᾶσα, ν. ἃ. [ἀπό, “ἴγοιη᾽᾽ :; 

ἰηἃ. οἵ 

ορῦ. οὗ 2. 

βίβαζω, ““ἴο δ ΚΟ ἴο ρο᾽᾽] (“Τὸ 
ΠΊΩΚΘ ο ρΡῸ ἔτοπι᾽᾽ ; Π6Π606) 7Ὸ 
αϊδοηιϑαγῖ. Ιαπ αὶ, ΤΥΌΤΩ ἃ ν 6586]. 
ἀποβῖβάσεια, Αὐῤίς 1. 

δ0 1, ΟΡὺ. οἵ ἀπόβιβάδο, 
ἀπο-βλέπω, ἴ. -βλέψω, Ρ. 

-βέβλεφα, ν. ἢ. [ἀπό, “ἈΨΆΥ 
ἔγοτα ̓" ; βλέπω, “ὕἤο ΙοοΚ᾽᾽} (“Τὸ 
Ιοοκ ΔΥΤΆΥ ἔΤΌΤΩ ᾽᾿ οὗΠΟΥ ὑπὶηρΒ : 
Π6Π06) 70 ἰοοῖ τηπίοπεϊψ, φαλ᾽ 65ἐν, 
οὔο. 
ἀποβλέπων, ουσα, ον, Ῥ, 

ῬΓΌΒ. οἵ ἀποβλέπω. 
ἀπο- Ὑμενθθπω (Αὐδϊο -γῖν- 

ώσκω), ἢ ̓ -γνώσομαι, Ρ. (ἀπ)- 
ἔγνωκα. Υ. 8. [ἀπό, “ ΔΥΔΥ͂ 
[τ᾽ ; γιγνώσκω, “Ὅ 
ΟὈἱηΪοη ᾽᾽ ((’ Τὸ ἔοΥΊ 8 ορίῃΐοι 
ΘΙΥΤΘΥ ἴγουη ̓ Βοπιϑύμϊηρ ; 1.6, “Το 
ἀορατσγῦ ἔγτῸ] 8 ΟΡ ΠΟΙ ᾽᾿ ; ΠΘΠ66) 
ὙΥυτῸ0 αοη.: 70 σίυο τ {δ Ἰπίθη- 
ἐϊοη 97 ϑοτηθύῃϊηρ. 
ἀποδέδρακα, νΡοτγῖ, ἱπᾶ. οἵ 

ἀποδιδράσκω... 
ἀπο-δείκνῦμιι, ἴ. -δείξω, 1, 

ΔΟΥ. ἀ(ἀπὺ)-έδειξα, Υ. 8ἃ. [ἀπό, 
““ ἔογυύῃ ᾿"᾿; δείκνυμι, ““ὕο Βῃοῖν 
(“ Τὸ 585ονγ Γογύῃ, ροϊηῦ ουὖ,᾽ 8.8 
βοῃηούπίηρ: ἤρ6η66) 1, ὙΠ 
βοοοῃηᾷ Ασα: (“ΤῸ 5πονν ἴουῃ ᾽" 
ΟΠ6 88 ἰῃαῦ νυ ἢ 15 ἀθηούθα ὮΚ 
{6 βΒροοῃᾶ Ασο.; ἢ6η66) 7Ὁ αρ- 
»οῖϊπί, παῆϊθ, ογδαΐθ, ΟἿΘ 50Π16- 
ὑπϊηρ.---2, ΥΠῸῈ Τηΐ, : 70 αἰγ οί, 
ἐπϑίγ οί, οἴο., ἰο ἃ0, εἰς.---Ῥ α55.: 
ἀπο-δείκνὕμιαιι, Ρ. -δέδειγ- 
μαι, 1. 80Υ. (ἀπ)-εδείχθην, 1. ἴ. 
-δειχθήσομαι. 
ἀποδιδόναι, 1685. ἰηἴ, οὗ 

ἀποδίδωμι. 
ἀπο-διδράσκω, ἔ, -δράσο- 

μαι, Ὁ. -δέδρᾶκα, 2. ΒΟΥ, (ἀπ)- 
ἕδραν, Υ. ἢ. [ἀπό, ““ΑΆΥ ᾽᾽: 
διδράσκω, ““ἴο τη ᾽ Το 
γε αἸθαΐ ΟΥ̓ ο΄; ἰο ἤθε ατσαῃ! ὃν 
βίοαϊ. 
ἀπο-δίδωμι, ἴ. -δώσω, 1. 

ΒΟΥ. (ἀπ)-ἔδωκα, 2. 80. (ἀπ)- 
έδων, ν. ἃ. [ἀπό, ““ Δινἂν [ΤῸΠ] ἢ : 
δίδωμι, ““ἴο σ'νο᾽ (“Τὸ μἷνθ 
ΔΎΨΩΥ ΤΟΥ  ΟἼΘ᾽ Β 561} ὕο φῃούμου; 

ὁ φὸ ΤΌΣΗ 8 "““" 



ΟΓΑΒύΔΑΡΥ. ς 
6108) ΟΥ ἃ ἀοθῦ, Ῥγοτηϊβοᾶ οἱ, ᾿λαμβάνομοαι, Ρ. (ἀπ)-είλημ- 
εἰς. : 70 ραγ. μαι, 1, δου. (ἀπ)-ειλήφθην. 
ἀποδοῦναι, 2. δοῦ, ἰηἴ, οἱ ἀ,πο-λείπω,. -λείψω, 2. ΔΟΥ. 

ἀποδίδωμι... ] (ἀπ)- ἐλίϊπον, 2. ῬΕΙ͂, -λέλοιπα, 
ἀποδώσω, ἔιπῦ. ἱπᾶ. οὗ ἀπο-  ν. ἃ. [ἀπό, ἴῃ ““ ἰηὐοηδβῖνα ἔογοθ᾽᾿ ; 

δίδωμι. λείπω, ““ἴο ΙθᾶνγΘ᾽] 70 ἴραῦο μὲ 
ἀπο-θνήσκω, ἢ. -θνήξω ἀηᾶ ἐογῖψ; ἰο 7ογ"αἶξο, αϑαπᾷοη. 

-«θανοῦμαι, 2. ΔΟΥ, (ἀπ)-ἐθἄνον, ἀπολέλοιττα, 2. “νοχί. οὗ 
Υ. ἢ. [ἀπό, ἴῃ “ 5ὐγθηρύποπίηρ, ἀπολείπω. 
ΤΟΥ͂Θ᾽; θνήσκω, ““ἴο αἷ6᾽ ΤῸ ἀπολέσθαι, 2. ΔδοΥ. ἰηΐῇ, οὗ 
αἴθ, ἰο (0Ή16 δῃ οἸ δ 85 αραΐίῇ. --- ἀπόλλῦμι. 
Τὴ 2. 807.: ΤῸ δαῦο αἰϊοα, ἰο ὃὸ ἀ,τ- ὀλλῦμι, ἐ . τολέσω, Αὐὐῖο 
αραά. -ολῶ, Ρ. -ώλεκα, Αὐἴΐο -ολώλεκα, 
ἀποθνήσκων, ουσα, ον, Ῥ,. 1. 80Υ. -ώλεσα, Υ-. ἃ. [ἀπό, ἴῃ ““ ἴῃ- 

ῬΥ65. οἵ ἀποθνήσκω. ὑθηβῖνθ [οΤῸ6᾽᾿ ; ὄλλῦμι, ““ ὕο ἅ6- 
ἀποκρίνασθαι, 1. Δοῦ, ἰηξ, ᾿ ΒύΤῸΥ ; ὕο 1056 1. Αοὖ. ; ΤῸ α6- 

Τ]α, οὗ ἀποκρίνω. 870} ᾿μίίο»ἴν, ἀϊ1, 5ἴαν.----Μιὰ. : 
ἀποκρινοῦμαι, ἔπύ. ἱπᾶ. ᾿ ἀπ- ὀλλῦὕῦμαι, Ἢ -ολοῦμαι, Ρ. 

τ. οὗ ἀποκρίνω. -«όλωλα, 2. ΔΟΥ͂. -ωλόμην : (““ ΤῸ 
ἀπο-κρῖνω, ἢ, τκρϊνῶ, Ῥ. 086 ΟΠΘ᾽Β. 8612 ΠΘΏ06) ἃ. 70 

-κέκρἴκα,1. ΒΟΥ. (ἀπ)- -έκρινα,Υ. δι. , Ῥεγ18},, αἰ6.--- Ὁ, Το δὲ γεμϊηεα ΟΥ̓ 
ἔσπο. ἘΠ ΕΟΙΗ Σ᾿ κρίνω, “ἴο μη αΟΉΘ. 
Βδρωσαῦύθ ᾽ 1. Αὐῦν: ΤΌ ϑοραγ αἵθ ᾿Απόλλων, ὠνος, Π. Φοϊϊο; 
ΟΥ̓ 5εϊφοΐ 7» Ὁ); ο Ῥίοϊ οιμέ 7)" ΟῊη.-ττο ΒΟ Οὗ ΦαρΊ 6 δα Τιϑῦοηδ, 
ἃ. Μίά, : ἀπο- κρίνομαι, ἕ, τοίου οὗ Τίδηδ, ϑηᾶ σαη-ροα οὗ 
-κρινοῦμαι, 1. 8οΥ. (ἀπ)-εκρινά- ὕπο δηοϊθηῦ αγθοκϑ δηᾷ ΒΟΙΏΘΉ5. 
μὴν, Ροσί. Ῥᾶϑϑ. (η γηϊα 16 ἔοσοο) ἨΔ νγὰβ Γορασαθὰ δἃ5. ὕμπα ἀθίἐν 
ἀποκέκριμαι, 70 σῖνο αἩ ἀμ ϑιρείο; Μὴ ἀοβϑύγοσθαᾶ ὑπθ ἱπηρί0618, 
0 αἸ 8106), 76}7}. ---- 3. ἰ885.: ϑδυϑγίθα 601], ργούοούθα ἤΠοοκβ δηᾶ 
ἀπο-κρίνομαι, ν. σεξοκσα. Πογᾶβ, ργυϑϑι θᾶ οὐϑὺ 86 Τοτιη8- 
1. 80Υ. (ἀπ)-εκριθην, ἴῃ τηϊᾶα]θ ὑΐοη οὗ [ον δΠα ΟΥ̓ΘῚ ΟἾΥ]] ΟΟΙῚ- 
ἴογοα : 70 αἼϑ1167., σῖυο αὐ αἢ- ΥΩ 165; ὙγΉ116, Τα  Π6 Ὁ 5011], ἨΘ 
8106)" ;}; γἘΈΡΙῸ ; --- Βουηθύϊῃηθβ υἱῦῃ τγῶβ ΠΟΙ ἤο Ὀ6 ὑπ6 ροᾶ οὗ ρζο- 
θδΐ.; οὗ, 4, 14. ΡΏΘΟΥ, δηᾶ οὗ βοῃρ 8δηᾷ Πλιι5ῖ6, 
ἀποκτεῖναι, 1. 807. ᾿η. οἵ 8666, 8180, Μαρσύας. 

ἀποκτεΐνω. ᾿ ἀπο-τπέμιτω, ἢ. -πέμψω, 1. 
ἀπο-Κκτείνω, ἔ. -κτενῶ, ἢ. δΟΥ. (ἀπ᾽ )-έπεμψα, γι αὐ Γἀ πῦ. 

(ἀπ)-έκτονα, Ἰαΐον (ἀπ)-ἐέκτἄκα, ΑΥΤΆ"; πέμπω, ““ἴο 56η4 1. 
1. 8ΟΥ. (ἀπ)-έκτεινα, 2. ΔΟΥ. (ἀπ)-" Αοῦ.: 70 ϑοηα αἰσαῦ. --- 2, ΜΙβΙά.: 
ἐκτἄᾶνον, Υ. ἃ. [ἀπό, ἴῃ ““βύσθηρίηῃ- ἀττο-τέ μπτομαι, Ἑ, -πέμψομαι, 
ΘΗ Πρ' ΓΟΥΟΘ᾽᾿ : κτείνω, ““ ἴο Κι᾽ 1. 8οῦ. (ἀπ᾽)- -επεμψᾶμην, ΤῸ 96ηἃ 
70 αἰ] ΟΥ̓ 5ἴαψ. ᾿ αἰσαν 77. 0Ήὴν ΟἸ δ᾽ 5 δε; ἰο αἰξδηνῖβ8, 
ἀπο κτενῶν, οὔσα, όν, Ῥ. ἔπ. δεηα δαοῖ. 

οὗ ἀποκτείνω. ἀποπέμψαι, 1. ΘΟΥ͂. 1, οὗ 
ἀπο-λαμιβἄνω, ἢ. - “λήψομαι, ἀποπέμπω. 

Ῥ. (ἀπ)-είληφα, 2. 8Δ0Υ. (ἀπ)-ἐλᾶ- ἀπτοπλέοιεν, 3. ὉΘ6Υ5. Ῥ]Υ, 
᾿ Ἂς Υ. ἃ. [ἀπός ““ΤΤΟΙῊ ᾿᾿; λαμβάν- ῬΥΘΒ5. ορῦ. οὗ ἀποπλέω. 
ὧδ Δ Ἐ6.7 (“ Τὸ ΚΟ ποπαι ἀπο-τγλέω, ἢ. -πλεύσομαι, 
Οὐ ἈΜΨΆΥ ΤΤΟΙῚ ᾽ ΒΟΙΩ6 ΟἿΘ ; 1. 801. (ἀπ)-έπλευσα, ν. ῃ. [ἀπό, 
ἘΘΏ0Θ) 70 σοΐ, ΟΥ̓ γοροῖυρ, ϑασῖ; “ἈΜΆΝ; πλέω, ““ὕο 5811 ΤῸ 
ἴο »εζοῦο»", Οἷς, --- ῬΑΒΒ. : ὄ,ττο- ϑδαϊὶ ατῦαῦ!,, ΟΥ̓ οὔ. 
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ἀπορ-έω (-ὦ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. [0͵- ἃ. [ἀπό, “οὔ; 
(ηἡπόρ)-ηκα, 1. δοῖ. (ἠπόρ)-ησα, 
ν. ἢ. [ἄπορ-ος, ““νἱυμοιὺ γ6- 
ΒΟΙΓΟΘ5᾽ 1. ὙΠ αθη. [8111]; 
οἵ, ῬΥΪΠΊΘΥ, ὃ 119, ὃ : 70 ὃ6 ἴῃ τραηΐ, 
ΟΥ̓́ ποοα ΟΓ; ἰο ὃ αἴ α ἴο088 7007".-ττ 
2. ὙΠ Ταῦ. : ΤῸ ὃς »ογ»ιοχοᾶ 
αἱ, 
ἀπορ-ία, ίας,ζ. [1.1 (““ΤῊΘ 

οσοπαϊθίοη οὗ ὑη8 ἄπορος ̓; Π6Π66) 
τω γᾷ ἡηροϑδεϊδιϊεν ;---αὖ 8,18, τὺ 
ηΐ, 
ἀπό-ῤ-δΊ-τος, τον, δᾶ]. 

[[ΟΥ ἀπό-ῥῤ-ῥε-τος ; {1.- ἀπό, “ πρρ- 
αὐϊνε ᾿᾽; ΟΌΒΟ]. ῥέω, ““ἴο Β2Υ͂ 
ΟἽ" τηθηὐίοη ᾿᾿ ; ὶῦ ὁ ἀοτ 164] 
(“ Νοὺῦ ἕο 6 5814, τηθηὐοηθᾶ, 07' 
ΒΡΟΚΘΗ ᾿ ; ὨΘ6Π66) 1, ϑεογοί.---2. 
7} ογϑιαποη. 
ἀπορῶν, οὖσα, οὔν, ΟΟΠΈΥ. 

Ῥ. Ῥγ65. οὗ ἀπορέω- 
ἀποσπαᾶσαι, 1. ΔοΥ. ἰηἴ, οἵ 

ἀποσπάω. 
ἀνστο-σπάως(- στῶ) ,7. -σπᾶσω, 

1, δοὺ, (ἀπ᾽) -έσπασα, ν.8. [ἀπό, 
“ΑΥΤΆ ᾽᾽: σπάω, “ ἴο Ῥ]ΠΟΙς 0) 
ραν ̓] 1. Αοὔ.: 8. : 70 ρίμοϊ, ΟΥ 
ἰφα7, αὐῦαμ; ἰο αγασ, ΟΥ αγαιῦ, 
ατραγ. --- Ὁ. 170 ἀγαιῦ οὔ΄. -- 2. 
ΜΙά. : ἀπτο-σπτάομαι (-σττῶ- 
μαι): (“Τὸ ἄγαν ΟἿΘ᾽ 5 56] 
ΜΆ "ἢ; ὮΘη06) 70 ετοἰξμαγαιῦ 
ΟἸδ᾽ 5 δεῖ, ἰαζα οἨ δ᾽ 5 8617} οἵὗ, σοί 
ατσαῃ, οὐκ. 
ἀποστάς, ἄσα,άν, Ῥ. 2. ΔοΥ. 

οἵ ἀφίστημι. 
ἀποστῆναι, 2. Δ0γΥ. ἰηἴ, οἵ 

ἀφίστημι. 
ἀπο-συλάω (-σῦ λῶ), ν. 8. 

[ἀπό, “νῶν; συλάω, “ἴο 
αὐ. {ΠῸ δα. να"; 
ἤθπο6) 1 ἄορ] Αοο.; 70 
γον, ΟΥ̓ ἀογγαιμα, ΟΥΘ ΟΥ̓ βοτηθίμίηρ, 

ἀσπτο-τείνω, ἴ. -τενῶ, Ρ. -τέ- 
τάκα, Υ. 8. [ἀπό, ““ ΔΒ ΠΟΥ ᾿᾿ ; 
τείνω, ““ἴο Βίχοίοῃ ) (“1ὸ 
βἰσούοῃ δϑπΠ ἄοΥ  ; ὨΘ6η66) 70 

τ΄ βίγοίοϊ, οἱΐ, οαἰοηα!.---Ῥαθ8,  ἄνσπττο- 
τείνομαι, Ρ. -τετᾶμαι. 
ἀπο-τέμνω, ἴ. -τεμῶ, Ρ. 

“τέτμηκα, 2. δοῖ, (ἀπ)-ἐτᾶμον, 

τέμνω, “ἴο 
οαὐ "Ὁ 710 εἰ οἵἹ).---Ῥαββ, : ἄνπτο- 
τέμνομαι, 1. 807. (ἀπ)- 
ετμήθην, ἔ, -τμηθήσομαι. 
ἀποτεταμιένος, ἡ, ον, Ρ. 

ῬΘΥ, Ῥα55. οἵ ἀποτείνω. 
ἀπο-φαίνω, ἢ. -φὰνῶ, Ρ. 

“πέφαγκα, 1. 801, (ἀπ)-έφηνα, 
Υ. 8. [ἀπό, ““ ΤΟΥ ᾽᾽ 2 φαίνω, ““ἴὸ 
Β5ῃον ] 1. ΔΑοῦ. : 70 βδἤοιν 7ογίῃ, 
αοοῖα»"0, οἷο. ---2, ΜΙιᾶ.; ἀσπο- 
φαίνομαι, 1. 8δοΥ, (ἀπ)-εφην- 
ἅμην, Το λοι 7ογίῃ, ἀφοίαν, εἴα. 
ΟἿ ΟἸΘ᾽5 ΟὟ Ῥατὺ ΟΥ̓ ΤῸΥ ΟΠΘ᾽ 5 
561}, 
ἄπο - φεύγω, ἧ. -φεύξομαι, 

2. ΒΟΥ. (ἀπ)-ἐφύὕγον, 2. Ῥ.-πέφευγα, 
Υ. ἢ. [ἀπό, “ΔΥΝΆ ᾿"᾽; φεύγω, ““ἴο 
Π66᾽ 1. 710 66 αἰσαν.---2, 170 
6ϑ0αρο, 
ἀποφῇναι ορδῷ, ᾿ ν 

ΔΟΥΙ. ἀβξννις οἵ ἀποφα ᾿ξ λοι 

Χ ἀπδ-χωρέω (-χωρῶ), ἴ. -χω- 
ρήσω, 1. δοΥ',, (ἀπ)-εχώρησα, ν.Ὦ. 
[ἀπό, ““ ἀντδυν᾽; χωρέω, “ ἴοΡῸ 
70 σο ατῦαῃ, ἀοραλ). 
ἀπο-Ψψηφίζομιαι, ἴ. -ψηφί- 

σομαι, Αἰύϊο -ψηφιοῦμαι, 1. Δοτ. 
(απ)-εΨψηφίσάμην, ν. τΤηϊᾶ, [ἀπό, 
ΕΤΟΥΣ ἔσομ᾽)"; ψηφίζομαι, ““ ἴο 
νούθ᾽ (“ Τὸ νοῦΐθ ὩιΝΑΥ ἴΥΌΤῚ ̓" 
ΟἿΘ; Π6η66) 70 γ6γι86, αἀφοϊῖηθ, 
οὔο. 
ἀποψηφίἴσωνται, 8. ῬΟΥΙΒ, 

ῬΙΌΤ. 1. 8ΟΥ. 8:10]. οἵ ἀποψηφί- 
ζομαι. 
ἅπ-τω, ἔ. ἅψω, 1. Δογ. ἥψια, 

ν. 8.: 1, Αοὔὐ. : 70 7αδίοΏ.---2, 
ΜΙᾶ.: ἅπ-τομαι, ἢ. ἅψομαι, 
1. δου, ἡψάμην (“ΤῸ Γαβϑύοῃ Ομ Θ᾽ 8 
561 το ; ἤρῆῃσθ)ὴ) ὙΠ θη. : 
7Ὸ ἰοιιοῖι, γοαοῖ, [ἀκα ἕο βδηβ. Ὁ 
τοῦ ΒΑΡ, ““ἴο σοηηθροῦ ᾽]. 
ἀπτωλόμνην, 2. δοΥ. 1η, τηϊᾶ, 

οὗ ἀπόλλῦμι. 
᾿Αραβία, ας,ἴ. «Αγ»αδία. 
᾿Αράξῃης, ον, τὰ. 7.6 Αγαζχεβ; 

8 Υἶνοὺ οὐ Μοβορούδῃμἶδε, ὈΥ͂ ΒΟΙΘ 
οοηβίοχοα 6 Β8Π16 85 ὕῃθ Ο)8- 
Ὀόγαβ (πον ὕμ6 ΟΠμδαθύν οὐ ΚἢΒ- 
Ὀύ1). 

φω 
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ἄρας; ἄσα, αν, Ῥ. 1. δΔοῦ. οἔ 
αἴρω. 
᾿Αρβάκης; ου, ἴῶΏ. Αγϑαοο8; 

 [Π6 ΘΟΠΙΤΔ ΠΟΥ Οὗ 8. Τοιτῦη ραγῦ 

Θ εε' 

οὗ ἴῃ6 ΒΥ οὗ Αγύδχουχοϑ. 
ἀργύρ-ἴον, ίον, π. ἄϊτπη. [ἀρ- 

γὕρ-ος,““ΒΙΠνοΥ" 7((ς ΒΙ811 ΒΊΠνοΥ "ἢ; 
ἤθηοθ, “8 ΡῬΐδθοθ οὗ εἰϊνον"": 
ὮΘΠ66) 1. δὲν)" -οΏον.----2. Τῃ 
οΟἸ]οούϊγα ἔογοθ : Μορεν ἴῃ βθῃ- 
ΘΓὉ], 
ἀρ-ετή, ετῆς, ἴ. (““ ἘΧΟΘΙΊΘΠΟΘ, 

ΒΟΟΘΏΘ655,᾽ Οἵ ϑηγ Κἰηᾶ ; ὨΘ6Π06) 
1, Μαηϊΐηηθ85, ργ᾽Οιῦ6855, συαϊοΊι)".-- 
2, (Ἰοοάπε85, οχοοίίφηςο, ηι6η"|, οὗο. 
[ΡΤΟὉ. αἰκίῃ ὕο ἀρ-εέων, ““Ὀρύϊοτ""; 
ἄρ-ιστος, ““Ὀαϑῦ᾽ ; ἔν. ϑδηβ. γχοοῦ 
ΨΕΙ, ἴῃ ΟΥ̓ΡῚΔ] ἴογοθ οὗ “ἰο 
ΟἼΟΟΞΘ ᾽᾽]. 
ἀ-ρήγ-ω, ἴ, ἀρήξω, ν. ῃ-. 70 

εἴ, αἰαὶ, δμοςοι.7,, συνε αδϑιβϑίαηοθ 
[ρου 805 ΤΥ, Βα 16 χοοῦ 85 ἀλέξω ; 
866 ἀλέξῳ]. 
ἀρήξων, ουσα; ον, Ῥ. ἐαῦ. οὗ 

ἀρήχω. ᾿ ΐ 
ριαῖος. ον, τη. 4γϊ͵οι 8; 8 

ῬοΥβίϑῃ ΘΟΙ ἢ] ΠΩ͂Σ ἴῃ {ῃ8 ΥὙ60 6] 
ΒΑΎΩΥ οὗ Ογγαβ. ΑΥΟΥ ὑπ6 ἀδαΐῃ 
οὗ Ογειβ ΒΘ πῦϑᾶθ ΘΟΙΏΤΏΟΗ ΟΘΤΙ58 
τυ ὑῃ6 αὐθοῖβ, Ὀτὺ τγαϑ ΒΟΟῚ 
ἱπαπορα ο ἀθβογὺ ὕο {π6 Κίηρ. 
ἀριθμός. οὔ, τι.: 1. Λιμηνδ6}.. 

--2. Ο ὕγοορβ: 4 ημηϊϑεγῖη, ὦ 
ηιιδίογ".---3. Οἵ 5ρ8οδ ; Μἰνίοηί, 
ἄριστα ; 566 ἄριστος. 
᾿Αρίστιτετος, ουὅ. τη. 415- 

ἐΐρριιδ; ἃ ἘΠ οββϑ 8 γγΠ0 γϑορὶνϑαᾶ 
εἰϑϑβύδησθ ἔγοτη ΟΥστ5 ἴῸΥ ὑῃ8 
ῬαΥΡοΟΒΘ οἵ τηδἰηὐοϊϊηρ ὨΪΠ 56] 
αρθϊηϑῦ Ὦ15 ῬΟ] ὑϊσ 81 ΟΡ ΟΠ Θηὐ5. 

1. ἄριστον, ουν,ῃ. ““ογηῖησ- 
φηραϊ, δγοαϊλγαϑί, 

2. ἄριστον, ποΙη. 8ηἃ δ80ο. 
ποαῦ. οἵ ἄριστος, 

ὧἀρμ-ὄς, “ἃ ὐύϊηρ, Ἰοἰἱηρ᾽᾽᾽7 (“ Α 

β ϑνγηΐα; 568 αγῦ. ὃ. 

77 

γτοοῦ ΨΕΙ, ἴῃ ΟΥ̓ΡῚΠ4] ἔοτοθ οὗ 
“το ΟΠοοϑθ᾽᾽; διη 50, ““τηοϑῦ ὁῃοβ- 
7]: 
᾿Αρκάς, άἀδος, 4]. «Αγεαάὶ- 

α; 97, ΟΥ̓ δεϊοησίη ἰο, Αγοααΐα, 
ὑπὸ σθηὐτ ἃ] βύανθ οἵ ὑπ Ῥϑὶοροη- 
ὨΘΒΙΘ (ΠΟΥ ὅπ ΔΙῈΟΥΘδ). -- Α8 
Βα δύ. πγ.: 4π Αγοααϊαῆ. 
ἄρκτος, ουὅ: 1. Μαβθο. δηᾶ 

ἔθη. 4 δοα7..---Ὡ. Ἔριχῃ. : (( ΤῊΘ 
ατοαῦ Βα ᾽" ; Πθηο6) 716 Νογιῇῃ, 
[ἀκίη ὕο β8η8. γίδια, “ἃ ὍΘΔΥ ᾽]. 
ἅρμα, ἅἄτος, ἢ. Α ο)αγοΐ, 

τα). οπαγοί--- ἢ. ὕννο Ὑν 6615. 
ἁρμ-άμαξα, αμάξης, [. 

[ἅμαξα, “ἃ (ἔουγ- 66164) οεΥ- 
᾿ Τίδρθ ο7" ΜψαΘΌΠ ᾿᾿; ὕΠ68 ἢγβῦ Τη6}- 
| ὍΘΙ 5. ῬΤΟΌΔΟΙν ἅρμ,, ὕΠ6 νϑυθδὶ 
γοοῦ οὗ ἁρμ-όζω, ““ ἤο Πύ, 1οἰη᾽"; 
ὃ νΟΓα ΘϑθοίΠν πϑοᾶ οἵ “1ο1η- 
ΟΥ̓Β᾽ 0)" ΟΔΥΡΘΉὔΟΥΘ᾽ ᾿᾿ ΟΥΙΚ ; [{ν 

Ἰοϊηρθᾶ, οὐ" δύϊθα, οδυγίαρθ,᾽ ἐ.6. 
ΟΠΘ ῬΓΘΡΕΙΘΑ ὈΥ ἸΟΙΠΘΥΒ; ΠΘΏΟ6) 
Α ςουορεὰ ([οὐγ- ΜΏΘ6164) οα)) ) ήῇασα 
ΟΥ̓ τασφοη,, αϑϑὰ ἴῃ δ βϑύθυι οοτ- 
ὑγῖθϑ ΟΥ̓ σοηθ Θηα ΟἸὨΪ]ΠΟΥΘῺῊ .--- 
Ν.Β. ΤῊ15 σνοσὰ 5. α5.8}}0Υ7 Τὸ- 
σαγᾶρθα δ5 Ὀοϑίηρ' Θοτηροππαθα οὗ 
ἅρμα δι ἅμαξα. Βπῦ ὑπΠῖ5 οΥἹ- 
σἷη ψομ]α οἷγ ἁρμὰτ-άμαξα ; 
Δα ὑῃ6 σϑῃϊοὶθ ἰὑβοιὲ ννοσ]ὰ Ὀ6 
ὃ σοι Ὀἰ παὔϊοη οὗ ἃ ὕννο-ν ΠθϑΙ θα 
ομαγίοῦ πὶ ὦ ἔουγ- ὙΠ Θο]Θα 
| γα ΡΟ. 

ἄρξας, ἄσα, αν, Ἐ. 1. δΔοΥ. οὗ 
ἄρχω :--τοῦ Συρίας ἄρξαντος, τ0].0 
μαὰ γερὰ (1.6. Ὅθοη ϑαῦγαρ οἵ) 

ἁρπαΐζω, ἢ. ἁρπάξω, Αὐἰΐο 
ἁρπᾶσω, Ὁ. ἡρπᾶκα, 1. ΒΟΥ. 
ἥρπαξα, Αὐὐὶο ἡρπᾶσα, Υ. ἃ. 
7ὸο ρίιηαε,".--- 855. : ἁρπαάζξο- 

μαι, Ρ. ἥρπαγμαι ΟΥ̓ ἥρπασμαι, 
ἄρ-ιστος, ἔστη, ιστον, δι]. 1. δῦ, ἡρπάχθην ΟΥ̓ ἡρπάσθην, 

ἰγγθθ. ΘῈΡΟΙ]. οὗ ἀγαθός: 1. 
ΜΒεδὶ οἱ 1ΐ5 Κιηῆ ; ηιοϑβί ϑαςοίοηΐ; 
--αὖ 6, 1 νι 6θη. οἵ “ὑπίηρσ 
αἰβυυ τ υὐοα᾽᾽ [Ὁ 112] ; οἵ. ῬΥΪΊΘΥ, Ὶ 
ὃ 130.--2, Αἀνου 81 ποιῷ. Ρ]ῈΥ.: 
ἄριστα, 126δὲ [ὈΥΟῸ. ακίη ὕο 588. 

11. Ταῦ. ἁρπασθήσομαι. 
᾿ς ἁρπᾶζων, οὖσα, ον, Ῥ. ΡΓΌδιε 
᾿ οὗ ἁρπάζω. 

᾿Αρταγέρσῃης;, ον.τη. 4 »͵ασ- 
Πρ, 868; 8 ῬΟΥ ΒΔ σΘΠΘΙΔΙ, γΠπ0 Ὠδᾷ 
πο οοὐ μα οὗ δὶχ ὑποιιβαηᾶ 



ὃ 

ΟΔΥΔΙΥΥ ἴῃ ὅπ ΔΥΤΏΥ οἵ Αγίδχ- 
ΟΥ̓ΧΘΒ. 
᾿Αρταξέρξης, ου, ῇΏ. 4»- 

ἰαχο) το; Κὶηρ οὗ Ρρουβίϑ, [6 501 
οὗ Ὡαῦΐπβ δηα Ῥϑγυϑαύβ, δηᾶ 
ὈγοΟύΠΟΥ οὗ Ογήαβ. Ἠδ νγἃὰϑ ἴῃ6 
ΒΘΟΟΠαᾶ οὗ ὑπᾶῦ ΠδΔΠΊΘ6, 8η4 νγὰϑ5 
Βαχ θη οα Μηδιηδη (Μνήμων) ΟΠ 
δϑοσοπηῦ οΟὗὁὨ ἰδ τοῦθηθἝνθ ΤΠΘΙΠΊΟΥΥ. 
Ἠδ ἀϊοᾶ ἰῃ {ῃ8 θάνῃ γϑαῶῦ οἵ ὨΪ5 
8.6.6, αἴδοῦ ἃ στοὶρῃ οἵ 406 γϑδ18; 
οχύθμῃαϊηρ ἔγΌτὴ Β.Ο. 40 ἴο Β.6. 
859, 

Αρταπαάτης, ον (θη. α, 6, 
11), τη. Αγίαραίο8. 
ἼΑρτεμις, ἴδος, ἢ. Α»ἱοηνὶς ; 

0Πῃ6 Βοιηδῃ ὥίαπα.---Αὖ 6, 7, ὑΠ6 
ΑἸδαΥ βΡοΚθὴ οὗ ἰβ. βι ρροβθᾶ ἴο 
Πᾶγθ Ὀθρη ὑμαῦ ἴῃ ὑῃ6 ὑθῃρ16 οὗ 
Ὀίδηδ, δὖὺ ἘΡΉΘβιιβ, νυν ὩΙΟἢ 15 βαϊᾶ 
ἴο Πᾶν ὈΘ6Θὴ 8 850 11 [ΟΥ̓ ΓὰρῚ]- 
ὑϊν8. 
ἄρτος: ου, τ. 4 ἴοα7:--- ῬΙΌΤ, : 

Ζοαυο5, δνεαα." 
ἀρχ-αῖος,. α- ον, 8]. [ἀρχ-ή, 

“ἐα Ὀορτηπίηρ ᾽᾽ (““ Ῥοχίαϊηϊηρ ὕο 
ἀρχή; Π6Π06) Αἀπεϊοηέ. --- Αἃ- 
γΘΥΌΪΔ] ΘΧΡΥββίοῃ : τὸ ἀρχαῖον, 
ον ον, πὶ ἐϊηιθ5 ραϑί ΟΥ̓ ὑψσΟΉ. 
ἄρχειν, ἄρχεσθαι, ΡΙ68. 

ἰηἶ, φοῦ. ἀηα Ῥᾶ885. οὗ ἄρχω. 

ἀρχ-ή, ἧς, ἢ. [ἄρχ-ὡ] 1. 
[ἄρχω, ““΄ἢο Ὀδρίη"] (“ Τῃδαῦ 
ὙΒΙΟ. ὈορΊη5᾽᾽ : ὨΘη66) Α ὁε- 
σϊπηϊης.---2. [ἄρχω. “ἴο τα]6᾽] 
(““ Τηαῦὺῦ νοῦ τ]16 5 ; ὨΘΠ06) 
δ. ϑιυργθηνο ροιροῦ", ἀοηιϊηῖοι,, οὗο. 
--Ὁ. 4 σουογηηιηΐ, ργουϊῆο6.---Ο, 
Ἅδη οηιρῖγο, ἀοηῃιυϊηίοη. 
ἄρχ-ω, ἴ. ἄρξω, ». ἦρχα, 1. ΔΟΥ. 

ἦρξα,γ. ἃ.: (“ΤῸ ῬΘΡΊΩ ᾿᾿; Ὠ6Π06) 
1. Αοὔ.: 10 αοη. : ἃ. 70 δεσίη; 
4͵ 15: 6, ὅ.---Ὁ [8 102,(4), Οδ5.1, αὖ 
1,8;.4,10 : 70 γεῖο, σορηιηναηαὶ.----2. 
Ῥαββ.: ἄρχομαι, Ρ. ἦργμαι, 1. 
ΔΟΥ͂. ἤρχθην,1. ἔ, ἀρχθήσομαι, 70 
δε γ»»ἱἰρα ; 0 ὃς βμϑ)εοί, ἰο ΟΡΦ.!.--- 8, 
ΜἰΙᾶ : ἄρχομαι, 1. ἔ. ἄρξομαι, 
1. ΔΟΥ͂. ηρξᾶμην, 10 ϑοσίῃ; 8,1 
[ΡγΟῸ. ακίηῃ ἤο ὅϑι)β, τοοῦ ΔΠΗ, 
ἴῃ ἔογχοθ οὗ “" ἴο "ὈῈ 4016 7. 

νΟςζΑ 'ῦϑζαΑΝΥ. ὁ ρέώκ 

ΚΖ 7: Μὲ ὦ Ν 
ἄρχων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥ͵65. οὗ 

ἄρχω. --- Α5. Βιιθθῦ. : ἄρχων, 
οντος, Τῇ. : 8. 4 γ16)".---ἰ), Α 
σοΟἸαλι 16)", οΠλ(61", οἵ Βο] θα. 
ἄρωμια,, ἄτος, Β. ϑῖςε. Ζ 

με ἀ-σθεν-ής, ἐς, δα]. [ἀ, “πθρ- 
αὐϊνο"; σθέν-ος, ““ΒΧΘΠΡΤΗ ᾽᾽ 
Ἡγεαΐ, 7γοοδῖ6, Ῥοιιε)" 688. 

Ασπένδ-ἴοι, ων, τὰ. ΡἱαΓ. 
[Ασπενδ-ος, ““ ΑΒΡΘΠαιδ᾽᾽ ; ἃ ΟἷΌΥ͂ 
οἵ ῬαιΡ να ἴῃ Αβίω ΜΊΠΟΥ, ἢ 
[6 ΥἶνοΥ ΕΠ ΠΥ γτηθᾶοι (ΠΟ ὕ6 
ΟδρΥ-5ἃ}} ἤοη ο.ἡ(, «δβροηάιια, 
«ϑβροηπαϊαηξ, Γουτηΐηρ ὑΠ6 στιδγὰ οὗ 
ἜΡΡΥΆΣΧΆ, 2, 12. 
ἀσπ-ῖς, ἵἴδος (εαύ. γμ]υτσ. 

ἀσπίσι), ἴ.: 1. Α ελιϊοϊά.--- 2. ΤΆ 
οοἸΙθοῦϊνο ἔογοθ, οἵ ὑγόοορδ Οϑι- 
Υγϊηρ' ἃ ΒηϊοΙἃ : ϑλϊοια- ϑϑαγ ον, ἱ.6. 
μοαυν-αγηιεα ηθη; 1, 10, 
ἀστράτπο-τω, ἢ. ἀστράψω, ν. 

Ὡ. [ἀστραπ-ή. “ΔΑ Βαϑὴ οἵ ἸΙρῃῦ- 
πἰη σ᾽ 70 ἤαδὴ 1κ6 Ἰὶρηὐπίηρ ; 
ἐο σίοαγη. - 
ἀσφολέστᾶτα ; 

σφαλής. 
ἀ-σφᾶἄλ- ς, ἔς, δα]. [ἀ, “πορ- 

αὐϊνο ᾽; σφαλ, τοοῦ οὗ σφάλ- 
λω, “το ὕμτονν ἀονγη᾽᾽]} (“ Νοῦ 
ὑθτοντα ἀονη᾽" ; ὨΘΏΟΘ, “ ΗἼΤΩ ᾿": 
ἢΘη06) ϑαῦζα 86οιι)"6. ---- ἀν ΘΥΌΪΔ] 
ΘΧΡΙΘΘΒΙΟῺΒ: ἃ. ἐν ἀσφαλεσ- 
τάτῳ, ἱπ σγεαίεθ β8αΐζοίῳ.---Ὦ. 
ΞΡ. ποαῦ, ρῖυτ.: ἀσφαλέσ- 
τἄτα, 270), 6 βαγοῖψ ΟΥ̓ 8εσμ εἶν ; 
εδἰ δι Ὡχοϑέ δ6οι 7 1{}. 
ἄσφαλτος, ον, ἢ. «45ρλαϊέ, 

δὶ 6}. 
ἀσφᾶἄλ-ῶς,. «ἄν. [ἀσφὰλτής, 

““ 546] (“ΑΥ̓ΤΟΥ͂ [86 ΔΉΠΟΥ Οὗ 
ὑπῃ6 ἀσφάλής᾽᾽; ΠΘη06) ϑαζοῖν, 
860 Ἶ ; ἴηι βαζείῃ. 

8606 ἀ- 

ἄ-τακ-τος, τον, 84]. [Τ0Υ 
ἄ-ταγ-τος ; ἔτ. α΄, “ ποραῦϊννο᾽᾽ ; 
τάσσω, “ῖ.οὁ 5οῦ ἴῃ οΥΓάρΥ," 
ὑῃγοιρῊ γσοοῦ ταῦ] (“ Νοὺῦ 5οῦ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἢ; Π6Π06) 7η αἴδον 67"; ποΐ 
ἵηη Ο7 1602") 47Γ΄. δαί, αψαν 7" 0ηι 
ΟΠΘ᾽ 5 ρ}οΞί. 
ἀτιμαζόμενος, ἡ, ον, Ρ. 

ῬΥΟΒ, Ῥ858. οὗ ἀτιμάζω. 



ΡΟ ΖΏΟΥ. 

Ἵ ἀτῖμ,-ἄ ζω, ὕ. -ἄσω, Ρ. (ἠτιμ)- 
ἄκα, ν. ἃ. ἰπείκα,. τὰ ἀἰβμοποῦγ- 
64} (“ΤῸ πιᾶκθ. ἄτϊιμος᾽" 
ΠΘΠ66) 70 αἰϊδῆοηοιι", αἰδσγαςθ. ---- 
Ῥαββ: ἀττμ-αζομιαι, Ρ. (ἠἡτιμ)- 
ασμαι, 1. δοῦ. (ητιμ)-ἄσθην, 1. 
ἔαῦ. -ασθήσο 
πο ϑεῖς πάρα, ἔς ΕΡΎΙ͂Σ 

ΔΟΥ͂. Ραᾶ858. οὗἁ ̓ ἀτιμᾶζω. 
᾿Αττὶἵκ-ός, ἡ, όν, 88]. [᾿Ἃτ-᾿ 

ΡῈ 

ΟΥΘ] ; μολ-εῖν, “ἦὍὋοΟ ποθ᾽} 
Οοηλης ΟΥ̓ οἿδ᾽ 5 8617 ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΟἸε᾽ 8 
οιση, α(οο7᾽ ἃ.--- Δ5 Βα ρθδῦ.: αὖ τό- 
μολος. ου, τ]. (“Οπθ6 Ψ|0 
ΘΟΟΠΊ6Β Οἵ ΟἸΘ᾽Β ΟὟ δοσοΥα ᾽᾿ΤΥΌΤΩ 
ὑΠπ6 ΘΠΘΙΩΥ ; Π6Π06) “44 41656}"16)". 

2, αὐτόμολος, ου; 5866 1]. 
αὐτόμολος. 

αὖὐ-τός, τή, τό, Ῥγοη. 8]: : 
1. 617, τον ν.---Α5. Βαρὺ. οἵ 41] 

τὶκ-ὴ, “ Αὐὐίοι " ; ἃ σοπηύγν οὗ | ῬΘΥΒΟΙΒ: 1 ηιμβοῖ, ψοῖν ψοι)" 5617, 
Νουύθογη ασθθοθ, ὕῃθ οδρὶῦαὶ οὗ ἱ μλ6 μϊηιδοι ἢ; οἵ. 2,1; 
ψΒΙΟῈ 85 ΑΙΒΘΏ5] Αἰξὶς. 

αὖ, δᾶν.: 
7, 65},.--2. θη {δι οἱ ι67" μαηά, ἐπ 
{μι)..---ῷ. δωγίμι6)", ὩιΟΥΘΟῦ67", δ6- 
δἴ(165. 

αὔ-θις, ἄν. [Ἰοηρποηρα ἔτ, | ϑιαβύ. : 

4, ὃ, οἰο.--- 
[2. ὙΊ δτίίοϊο Ῥγθῆχϑα, ἴῃ 81] 

1. Αραϊΐῃ, ἀποιῖῦ, α- ᾿ῬΘΠΟΥΒ ἃ ΟΔΒ6Β : {πε δϑαΊΕ ; 
1, 1, εἰς.;- -- οὧυῦ 8, 14, ἱ ἢ ἐν τῷ 
αὐτῷ, ΒΌΡΡΙΥ τόπῳ (“ ῬΙαΟΘ᾽)), 
(1}) ἐη6 βϑαῆιθ ρίαςο ΟΥ̓ 8ροί.--- Α5 

ἃ. οἵ αὐτοί, τη. 76 
αὖ ; 866 αὖ, πο. 8] ΖΦ 7 }67", λον 6- δαΉ.6 ῬΟΥ 8018. --- Ὁ, ταῦτά, (Ξ 
ΟὐΘ7", δοδὶ 68. εἾ 
αὕται, αὐτΉ, ΠΟΙ. ῬΙΌΤ, ̓ 

8δηα βίην, ἔϑῃῃ. οἵ οὗτος. 
αὐτ-ἴκα, δᾶνγ. [αὐτ-ός, “΄ 56], 

ΥΟΥΥ  (“ Αὐ 6 νῦν " υἴππ ; 
Β6η06) Ζογίμυϊι, ἱηιηιοαϊαίοῖν, 
ἑπϑίαηίϊ. 
αὐτόθι, 8ᾶν. [ς[ΟΥὙ αὐτοῦ ; 

δια νου ὉΪ8] ρΡΘ. οὗ Ρ]8606 ἔογ αὐτός, 
““ 561, σΟΥῪ 7 Οκπ ἰδ τυο»νν 8ροΐ ΟΥ̓ 
»ίαεε ; ἐλ}. 
αὐτ-ό-μἅ,-τος, τη; τον; 86]. 

[αὐτ-ός, “5611 ; (0) οοῃποούίηρ 
ΨΟΥΟΙ ; ΟἾΒΟΙ. ἀἷ. -ὦ, ““ὕο ἀ651γ6᾽}) 
᾿ἐρὰ Βεῖξ, ἀρεῖ τίη" ; ἢ6Πη06) «“4ἀεἰϊησ 
ΟΥ̓ ΟΠ 6᾽. οὐὔτι εὐτΐ ΟΥ̓ αςζ007 ἃ ; 8ροτέ- 
ατδοιι8, Οὖσ, --- α ἀνου θα] ΘΧρυθδ- 
Βίοη :--ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, 

Ὁ Τ 
αὐτομολ-έω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, 

1. 801, (ἠυτομόλ)-ησα, ν. Ἡ. 
[αὐτόμολ-ος, “ὁ ἀδδογύου ᾿1 70 
δὲ ἃ (156767', ἰο ἀἰὁδογ. 
αὐτομιολέων (-ῶν), έουσα 

(οῦσα), έον (οὔν), 
αὐτομολέω. --- Α5 Βιιδθῦ, 1]. 
εἰδ867" 167". 
αὐτομολήσας, ἄσα, αν, 1. 

80. Ραγῦ. οὗ αὐτομολέω. 
1. αὐτ-ό-μολ-ος, ον, 8]. 

[αὐτ-ός, ““ 561; (9) σομπηρούϊηρ' 

Α 

ο΄. 
Ομ δ᾽5 οἱῦῃ αἀοοογαῖ, δροπίαποοιεῖψ ;᾿ 

Ἐς ΤΠΘθ. ΟΕ] 

τὰ αὐτά), 76 βαΏϊ6 ἐμῖη5.---Ο, 
τὸ αὐτό, 7246 8ἀηϊῖὸ ἑμίησ. --- 8. 

[Ὰ.5 ΒΙΤΏΡ16 ΡΥΌΠ. Οἱ ὑπ γα ὈΘΥΒΟΙ : 
Μ1|Ὸ, δ τ ΘΕ Ἃς ΘΥ Ἱ ϑς Ἰοίξενξα 
αὖ 2, 22, αὐτόΞετὸ πέδιον [Θκί! 
ὕο ῬΙΌΏ. ανΡ-α, ὈΥΘΒΟΥγΘα ἴῃ 86 
Ζροηᾶ ἸδηρΊΔΡ6]. 

1. αὐτοῦ, δᾶν. [ᾶνουθ!δὶ 
ηραῦ. ρθη. οὗ αὐτός, ““γο1γ 
( Αὐ Τῇ ΥΘΥΥ ᾽᾽ ΡὈΪδβοθ : 606) 
1, 17167,6.---2, 167,6. ογν ἰδ 5ροΐ. 

ὦ, αὐτοῦ, αὐτῷ, τη88ο0. δᾶ 
Ὠθαῦ, θοη. δηᾷἃ δῦ. βίῃρ. οἵ 
αὐτός. 

9. αὑτοῦ, αὑτῷ, Αὐῖο ΤΟΥ 
ἑαυτοῦ, ἑαυτῷ 9ς 566 ἑαυτοῦ. 

ἀφ-αιτρέω (-αιρῶ).. -ἥσω, Ὁ. 
ἤρηκα, Υ. ἃ. [ἀπ-ό, “ΔΎΤΘΥ ἴγχουη᾽ἢ; 
αἱρέω, ““ὕο ἰδκθ᾽ 1. Αοὐ.: Τὸ 
ἰαζε βουιθύῃϊηρ, αιραν. 7 γον ἃ ῬΘΥ- 
ΞΟΠ, Εἴο.---, Μ|Ιά.: ἀφ-αιρέο- 
μαι (-οὔῦμαιυν), ἢ. -ελοῦμαι, .2. 
8ΟΥ͂. -ειλόμην, (ΤῸ ὕἤδκ δυνδῦῦ 
ἴοΥ ΟὨΘ᾽ 5 5617; πρῆσθ)ὴ) 10 
Ἀσςο, οἵ Ῥούβοι διῃηᾷ Ασο. οἵ ὑῃΊηρ: 
Τὸ ἀοργῖυο ἃ ῬΟΥΒΟΙ ὁ} βουῃθυϊηρ 
ἰο ἕαζε ατὐὐαᾶι βουηθῦῃϊησ 7γΟῆϊ 8, 
ῬΘΙΒΟῚ ; 8, 4:--οὖὺ 9, 19 ΒΌΡΡΙΨ. 
αὐτά (Ξεχωρὰν καὶ προσόδους) 88 
Αοο. οὗ ὑπίπσ. ν 
ἀ-φᾶν-Ἤς, 8.11: [ἀξ 

΄ 
ες, 

“ποῦ, Φαν, τοοῦ οὗ φαίν-ω,“ἴο 



8ο 

ΒΠΟΥ͂ ᾿"; φαίν-ομαι, ““ὕο ΔΡΡΟΔΥ 
(“Νοῦ δρροασίηρ ᾽ ;; πθηρθ) Οὗ 
ῬΟΙΒΟΙΒ; Ομξ ΟΓἹ βδἰσμί, σοηα αἰσαν, 
ἀοραγίοα, οἷο. 
ἀφειδέσταἄᾶτα ; 866 ἀφειδής. 
ἀ-φειδ-ής, ἐς, δα]. [α4, ““πορ- 

αὐϊνο᾽"; φείδ-, ““ἴο Βρᾶγτο ̓ 1. 
ὕηπδρανϊηφ, δουοῦο, οὗο.--2. Νραῦ. 
Ρὶυν. οὗ ΞΡ 6ι]. ἃβ δᾶαγ.: ἀφειδ- 
ἐστἄᾶτα,, “ἴᾷἅοσοθδε πηϑραγὶησὶ ΟΥ̓ 
δουο) εἶν. ΒΟ (ΟΟτΡ. : ἀφειδ- 
ἔέστερος) ; ϑ1}. : ἀφειδ-ἐστᾶτος. 
ἀφειλόμην, 2. δου. ἰηᾷ. π)ϊᾶ, 

οὗ ἀφαιρέω. 
ἀφθον-ἴα, ἵας, ἔ, [ἄφθον-ος, 

““ πηρυπαροα᾽᾽ ; ρησθ, ““ρ]οηί- 
Τὰ] (ἼΠ 6 βὐαύα οὗ ὑπὸ ἄφθον- 
ος᾿᾿; ΒΘ6Π06) ϊἸεπέμ, αϑιιπ ἀἰαη 66. 
ἀφ-ίημι, ἔ, -ἥσω, Ῥ. -εἶἴκα, 

1. δοὺῦ. -ἥκα, ν. ἃ. [ἀπ-ό (566 
ἀπό), ““ Ανναν ᾽᾿ ; ἴημι, “ ἴο 564} 
70 βοηα αἰδαν. 
ἀφ-ικνέομαι (-ικνοῦμιαι), 

ζΖ. «ἰξομαι, Ῥ. -ἴγμαι, 2. δ8οῦ. 
«ἰκόμην, Υ. τηϊᾶ, [ἀπ-ό (566 ἀπό), 
ἀρῃηούϊηρ᾽ ““σΟΠΊ]ΘῦΘΠο55 ᾽᾽ 1 ἱκνέ- 
ομαι, ““ἴο οοη6᾽ (“ ΤῸ ΟΘΟ.16 
αἰ ἰο ἃ Ρ͵Ϊδοθ; Ποηρ6) 70 
ανη͵ῖυο. 
ἀφικόμιενος;, ἡ, ον, Β. 2. ΒΟΥ, 

οὗ ἀφικνέομαι. 
ἀφικόμην, 2. δῖ. ἰηᾶ. οἵ 

ἀψικνέομαι. 
ἀφ-ιτττγεύω, ν. .).. [ἀπ-ό, 

“ΤΑΣ ἰ ἐππεύω, ““ἴο. τιᾶθ᾽}} 
7Τὸ γα αὐσαι, γ1α6 οὔ. 
ἀφισταίμιην, ΡΥΓ65. ορῦ. τηϊὰ, 

οἵ ἀφίστημι. 
φ-στήημι, ἴ. απο-στήσω, 

1, ΔΟΥ. ἀπ-έστησα, ὃ Υ. ἃ. ἴῃ 
Οδ158] [ΟΥ̓ῸΘ ; ---- θῦ ἃ5. ν. ἢ. Ῥ. 
ἀφ-έστηκα, 2. 8Δ0Υ. ἀπ-έστην 
[ἀπ- (566 ἀπό), ““ἀὐὐγαγ; 'στημι; 
Εἰς., “ἴο 8 Κ6 ἴο βἰδηῃᾶ ᾿: ἰὴ 
Ῥοσί,, δίς; “ἴο βἰδπᾶ ") 1. Δ᾽οἷι: 
(“ΤῸ οι ἴο 5Βίδαῃα ἀνναν"; 
ἢ6η06) ΤῸ γμέ αὐδᾶν, 2᾽6))10}), -- 
2. Νουῦ.: 4. 710 εἰαηα ατῦαν ΟΥ 
ΟἹ᾽; ἰο δἰαπα αἴορ.---Ὁ. ὙΥῊ εἰς: 
Το ρὸ ἑπίο ἃ. Ῥίδοθ πη ὑῃογθ 
δία αὐθαΐ ΟΥ οἱ 97 ἐἢς ὡκὰν.--τρι 

νΟςΓΑ͂ » ΖΑ ΝΥ. 

ΤῸ ἀοεογ, ἀορανέ, οἷο.---α, ΤῸ 76- 
υοῖ!, οὔἴο.-- 3, ΜΙᾶ.: ἀφ-ίστα- 
μαι, (“Τὸ 8 ΚΘ ΟΠ Θ᾽ 8 501} βύβηα 
ΝΥ ΕΥ͂ ̓ ; Π6Π66) 7Ὁ ιεεἰέμα»"ατὸ, εἴὁ- 
»αγξ ;--- ΒΟΙΤ ΟὈΪΤη65 νυ ἢ “ θη. οὗ 
ϑορδγούίζοη [ὃ 107].--- ΝΒ. ἘΤΟΤῚ 
ΡῬου. ἀφέστηκ-α “85 ἰοΟΥΙΠΘα 8 ἢ 
οΟΙὰ Αὐδίο ξιῦ, ἀφεστήξω 
ἀφεστήκ-σω). 
᾽᾿Αχαι-ός, οὔ, ἴῃ. [᾿Αχαι-ός, 

““ ΒΟ] ρίηρ ὅο ΛΔΟΏ θα, ὕΠπὸ οδη- 
ὑγ81 Ῥγουΐηοο οὗ ὑπΠ6 Ῥοϑ]ορομπηο- 
5.5 (ηονν ΜΟοΥΘΔ); ““Δοἤφδη ᾽] 4 
γα Ο7 Δπια; αἱ Αςιώαῆ. 
ἀχάρισ-τοφ, τον, 84]. [ΤῸΥ 

ἀ-χαάριδ-τος; ἴγ. ἃ, “ποὺ; 
χαρίζομοι (-Ξ- χαρίδ-σομαι), “ἴο 
ΟΥΔΟΙ," οἷο. (“ Νοὺ ργανηοα᾽" ; 
ὨΘη66) ἔκ γεφιεϊίοα!,, οὗο. 
ἄχθ-ομαι, ἢ. -εσθήσομαι 

(ἀμ ἴῃ ΜΙΆ, ἔοστη, -έσομαι), Ῥ. 
(ἤχθ)-εσμαι, ν. Ῥᾶ55. [ἄχθ-ος, “ἃ 
θαγ θη ἢ (“ΤῸ Ρ6 Ὀιυγάορποα᾽" : 
ὨΘΠΟΘ) 70 ὧδ ογιθουεα, υϑχοὰ, αἰδ8- 
φιωϊοίει!, Θτο. 
ἀψίνθζον, ου, 

τφοοᾶ. 

ὦ ΠΣ Σ 
εν 

ἢ. ἸἘΓΟΥΏν- 

Βαβυλών, ὥνος, ἢ. δα ίοη; 
ὑπ ΤΠ  ΥΌΡΟΙ͂Β οὗ ὑπο ΒδΡΌΥ]ο- 
Αβϑντίδῃ Ἐπ ῖγΘ ἰη Μοβορούδῃι- 
ἴα; ἰΐϑ. ταὶ η5. αγ6 Τουπᾶ οὖ ἩΠΠ6, 
ἴῃ τὰκ Αὐδοϊ.---Ἤρηςρ, Βαβυλ- 
ὦνϊος, ἴα, ἴον, 84]. ΟΥ̓́, ΟΥ̓ δε- 
ἰοησίηρφ ἰο, βαϑμίοτ ; βαῤψῖοπίαη. 
--ὐϑ Βαρβι.; Βαβυλωνέα, ας, ἔ. 
Τῆς σου ΟἹ βανυΐον ; ἐπ 6 Βαδῃ- 
ἰοπίαη {62᾽}"»1{0}᾽}}. 
Βαβὕύλωνία,, ίας : 5606 Βαβ- 

υλών. 
βαθεῖα, ἴθ. ποηι. 5ἷηρ.. οὗ 

βαθύς. 
βάθ-ος. εος ους, ἢ. [βαθ-ὑς, 

“4660 (“ὙΠῸ αἰ] ῦν οὗ Ὁῃ6 
βαθύς"; Ὠ6η06) δερίλ. 
βαθύς, εἴα, ύ, δ]. 2 έ0». ᾿ 
βάλανος, ου, ἴ. (1. ΑἸ ΔΟΟΙΏ, 

-.2.) Οἵ ρΡδ) 1 -ἰΥ6685 : Α ἀαίε. 
βάλλω, ἴ. βᾶλῶ, Ρ. βέβληκα, 

Υ. ἃ.: 1} Δοσ, οὗ Ῥϑυβοη δΆ8 



ΝΟΓΑΡΌΖΣΑΔΜΥ. 

ΟὈϊθοῦ : ΤῸ διιιγὶ α ηνὶβϑῖϊο, ϑἵο., 
ἀξ; ἰο Ῥεῖϊί, οἴο. [Τ}8 γ γῸ ἴῃ 
ποιῦ. ἴοτοθ βρη ῆθθ “ ἤο 14]],᾿ 
“ὁ φ}016,᾽᾽ εἰς., δηα ἰβ εκίη ὕο 
ΞΒΏΒ. τοοῦ ΟΑΙ, ““ ἴο 1411} ἴῃ 
ἐὐοῦϊνο ἔοσοθ ἰῦ δϑϑΠΊ65 ἃ ΟΔ1158] 
ἔογορ, ““ ἴο οδϑιβθ ΟΥ̓ΤΊΒΚΘΟ ἴο 18]] 
ὌΡΟΙ,᾽᾿ δ 50 ““ ὕο Ὠ.1] αὖ,᾽ ψὶῦ ἢ 
μι ΘΟΟΘΘΒΟΥῪ πούΐϊοῃ οὗ βυσ Κὶ ηρ.] 
βαρβᾶἄρ-ϊκός, ἵκή, ἵκόν, δὰ]. 

[βάρβαρ-ος, “8 ὈΔΙΡΔΥΪΘΗ ᾽᾽] 
(““ Ῥογύίεϊπίπρ ἴοὸ 8 βάρβαρος᾽":; 
Ὦ6η06) Βαγϑαγῖς, δαγδαγϊαη, 707- 
δίρΉ; --- ὃ δ, 6, ΒΌΡΡΟΙΥ στρατεύ- 
ματι ΜΙ βαρβαρικῷ ;--8ο, στρά- 
τευμα ΜΗ βαρβαρικόν ; 8,8. 

βαρβᾶρϊκ-ῶὥῶς, ἄν. [βαρ- 
βὰρὶϊκ-ός, "““ Τογοῖρ ἢ (““ ΑΥ̓ΔΟΥ 
[Ὧ6 ΤΊΒ ΠΟΥ Οὗ ὕΠ6 βαρβαρικός ᾽᾽ ; 
ὮΘΏ66) 715 ἃ 7ογεοῖση ἰοησιο, ἷ.6, 
αὖ 8,1, ἰῃ Ῥουβίδῃ. 
1, βάρ-βἄρ-ος, ον, 84]. [π|81- 

Δ11Υ τορϑγαθα 85 ΤΟΥ ΘΩ͂ ἔΓΌΤΩ ὕἢ 6 
8504] βαγϑαγοῖιϑ, δαγϑαγΊιατ, 
ἴΐ.6. ποῦ αὐτο ; γογοῖρΉ. --- ΑΒ 
Βαρδῦ.: βάρβἄρος, ουὅ, τι. 4 
δαγϑαγίατ,., ΚΟΥ ΘΙ 0Ἴ.67). 

; 2. βάρβἄρος, 
βάρβᾶροςςὈὕ ͵, « 

1. βἄσϊἵλεια,, ων, ΡΙΌΥ, οὗ βα- 
σίλειον. μέ 

2, βἄσϊλ-είζα, είας, ἢ. [βασ- 
ιλεύω, “ἴο Ὀ6 8 Κὶηρ᾽)] (“Α 
Ῥοΐηρ 8 Κἰηρ ᾿; ὮΘΠΟΘ,“ Ππουϑα  Υν 
ΤῊΟΠΒΙΌΙΥ ᾿᾿; Π6Π06) 4 ζίησαοηι. 

βᾶἄσϊἵλειον, ουὅ ; 866 βασίλ- 
εἰος- 

βασίλ-ειος;: εἰα, εἰον, 84].ΞΞ 
βασιλικός.---Α5 Βυθδύ. : βασίλ- 
ειον. ον, ἢ. «4 γοψαΐ αδοάο, ἃ 
Ῥαΐαξε. 
βασΐλεύς, έος, Αὐὖ. έως, τη.: 

ἽἼ. Α ζῖηρ.---Δ. ΤῊΕ ζίπρ ; (Θοτη6- 
ὈΣΏΘΒ, 85 δὖὺὸ 2, 7: 2, 27, νἱῦἢ 
μέγας) Τῆς σγεαί ζΐπρ, ἴ.6. ὑῃ6 
Κίηρ' οὗ Ῥουβίϑ. 
βᾶσϊλεύσων, ουσα, ον, Ρ. 

Ταῦ. οὗ βασιλεύω. 
βᾶσϊλ-εύω, ἢ. -εύσω, νσ. Π. 

ου;» ξθ0 1, 

ἀϊησ; 0 γμ|6, γεῖση. 

Χο, 1. 

δὲ1 

Βἄᾶσϊλεύων, ον, Ἐ. 
Ρ͵Γ68. οἵ βὰσϊλεύω. 
βἄσϊλ-κός, ἵκή, ἵκόν, Δα]. 

[βᾶἄσϊλ-εύς, “8 Κίηρ 1 ΟΛ, ΟΥ 
δοιοησῖησ ίο, ἃ ἔΐηρ; γομψαὶ. ἘΡΕΙ͂ 
(Οοτ}.  βασιλικ-ώτερος) ; Βᾳ.: 
βασιλικ-ὠτᾶτος. 
βέβαιος, α, ον, 84]. ((“ ΕἸΥΠῚ, 

βύρεαν ᾿"; Π6Π06) ϑἐραζαδί, ἐγ δίῳ, 
8147")6, Οὗ, 
Βέλεσις, ἵἴος, πὶ. δεϊοεῖδ; ἃ 

ϑϑῦσορ οὗ ϑ'γγίαδ, 4,10, 
βελτίων, ον, βέλτιστος, 

ἢ; ον, ἱγγθῦ. ΟΟἸΏΡ. 8πη4 80}. οἵ 
ἀγαθός ; 568 ἀγαθός. 

βία, ας, ἢ, ογοο, πρὴέ [ἀκῖπ 
ἴο 3845. Ττοοῦ ΥΑ, ““ἴο ΟΥ̓́Θ - 
Ῥονοτ ᾽. 

βί-ἃζω, 1. δὸύ. (ἐ-βῶ-ἄσα, 
γ΄. δ: [δύ ἢ ΓΟΥ̓Οθ. 1 1... Δουῦς: 
ΤῸ 707)00, οοηϑδίγ αἵην, σοπιρεῖ.--- 2. 
4. : βί-ᾶζομαι, ἔ. -ἄσομαι, 
τ ΒΟΥ, (ἐ-β -ασἅμην : δι. 70 70768 

ΟΥ Ἄσοηῃ δ αἴ, σοηιροῖ, 85 ΟἿΘ᾽Β ΟΥῚ 
ϑοῦ. -- Ὁ. ΑἸΟΏΘ: 7Ὸ 1|86, ΟΥ̓ 67)- 
»ίοψ, 707.26; ἴο 7076 ὦ «ραν, ΟΥ 
Ῥαβδασό, ΤΟΥ͂ ΟΠ Θ᾽ 5 56], 

βιαί-ως, εν. [βίαι-ος, ““νἱο- 
1οπὺ᾽] (“" Αὔδου ὕῃθ τηβηπθι οὗ 
ὑμ6 βίαιος ᾽᾽; 666) Υἱοϊοηἴν. 
βιἄσάμενος: ἡ, ον; βίάσ- 

ασθαι, Ρ. εηᾶ ᾿ηΐ, 1. ΔοΥ. τηϊᾷ, 
οὗ βιάζω. 
βῖκος, ον, Τῇ. 

«οἴη,6-7α 7. 
βίος, ου, ἴΔ. ζΖῖζο [ἀκίῃ ἴο 

5418. τοοῦ σἷν, “ἴο 11ν6᾽. 
βο-άω (-ὥ), ἔ. -ήσω, Αἰὐο 

-ἥσομαι, Ὁ. ([οΠἃ ῬΘΥΠΩΡΒ ΟἿΣ 
ἴῃ ρεχὺ.), (βε-βό)-καςγΥ. Π. [βο-:᾿ 

ἔρς ον 1 (ὙἼ ὸ ἩΡΟΣ ἃ 
ΟΥΥ ἢ; Π6Π606) 70 ϑδΠοιμέ ομέ, οΥΨ 

ουσα, 

ἂπ εαγίμοηπ 

βοηθ-έω (-ὧ), ἔ,. -ἥσω, Ρ. 
(βε-βοήθ)-ηκα, ν. π. [βοηθός, “ἃ 
ΠΟΙΡΟΥ ᾽77 (ΤῸ Ὀδ6 8ἃ βοηθός "": 
ὨΘηΟΘῚ 70 Ποῖρ, αἰαὶ, αϑ815, 
βοηθήσας, ἄσᾶν ἂν, ἘΠῚ 

᾿ 80Υ. οὗ βοηθέω. 
[βᾶἄσϊλ-εύς, “ὁ Κίηρ᾽ 1710 ὃ α΄ Βοιώτι-ος, οὐ, τη. [Βοιώτι- 

Ι ος, “ οὗ, ογ" ὈΘΙΟΏρΡΊΩΡ ἴο, Βοοῦύϊα. 

α 



᾿ 
γ“" 

82 ΝΟΟΑ δ ξζαι ΝΥ. 

ἃ Βαϊ οἵ σϑηΐγαὶ ΟὙΘΘΟΘ, οἡ Π6 ᾿ σα, σλα ΟΥ̓ σδᾶ, ἃ οἷα γττο- 
Ὀοτάουβ οἵ Αὐὐίοα 4 ηιαη ΟἹ . ΠΟΙ ΪΠ8] ὈΔ56]. 
Βαοίϊα : α Βαωοίϊαη. 
βουλευόμενος, 

Ῥ͵Γ65. τηϊα, οἵ βονλεύω. 
βουλ-εύω, ἴ. -εύὔσω, Ὁ. (βε- 

βούλ)-ευκα, ν. ἃ. [βουλ-ή, “ οοπηῃ- 
56], Ρ14᾽᾽] 1. Αοὔ.: 70 ρίαῃ, ἀ6- 
τἱδο, αοἴδοι αΐθ οτυ ΟΥ̓ αϑομΐέ α ἐμῖηρ.- 
--2. ΜΙιάᾶ. : βουλεύ-ομαι, ἢ. 
-σομαῖι, 1. 8οΥ. (ἐ-βουλευ)-σάμην: 
δ. 10 ἰαΐο εομηϑοῖ, εὐἱίῃ ΟἨἩ δ᾽ 5 
86} 7; ἰο αοἰδογ'αί6.---Ὁ, Τὸ ρίαη, 
ηηραϊίαΐο, 
βουλήσομαι, ἔαπί. ἱπᾶᾷ. οὗ 

βούλομαι. 
βούληται, 8. γΡοῖβ. βίηρ. 

ῬΤΌΒ. 5110]. οἵ βούλομαι. 
βουλοίμην, Ρτα5. ορῦ.. οἵ 

βούλομαι. 
βούλ-ομαι, ἴ. -ἥσομαι, Ῥ. 

(βε-βούλ)-ημαι.2. »- (βέ-βουλ)-α, 
ν. 11. : 1. ΑἸἹΟΩΘ: 70 λαῦο ἃ 
τοἱδ') ΟΥ̓ΤἸο517, 6; ἰο «ὐἰδῇι, (6517, 
φοὶἱἱ, δὲ εὐἰϊῖηρ.---2. ὙΥ1ῸᾺ Τηΐ.: 
70 ιγίϑῆ, οἴο. ἰο ἅο, οἴο,.---3. ὙΥ 1 
ΟὈϊ]οούϊνο οἷδιιβα: ΤῸ τιὐἴδῇ., οἴο., 
ὑπαῦ βοπηοῦϊ ηρ᾽ ΠΟΙ] 6, φοἕο.---4, 
ὙΠ Αοο. : 70 τοἰδῆ, 707", τραηΐ, 
βοτῃοίῃϊηρ [χοοὐὺ βουλ, πὑτοηρίῃ- 
δῃθα ἔτγτοιη βολ, ακίῃ ὕο 388, 
τοοῦ ΤῊΙ, ““ὕο οἤοοξθ ᾽᾽. 
βουλόμενος, η; ον, Ρ. ΡἈΓ͵ΟΒ. 

οἵ βούλομαι. 
οᾶγ. [βραδεύς, ραδ-έως, 

“« αἴονν ᾽Ἶ Θἱοιοῖψ. 
βρᾶχύς, εἴα, ύ, δα]. λον. 

--δᾶν. βραχύ, α βλογί ἰδία 6. 
βρέχκω, ἴ. βρέξω,1. δοΥ. ἔβρεξα, 

ν.ἃ. 70 τοοί.---Ῥα55.: βρέχομαι, 
Ρ. βέβρεγμοι, 1. 80Υ, εβρέχθην 
[8 Κ1ὴ ὕο ὅϑηβ, τοοῦ Ν ΕΙΒΉ, ἢ ΤΌΤΌΟ 
ΟΥ ““ ἴο πιοϊβύθῃ ᾽᾽. 
βωμός, οὔ, τη. «4π αἴίαν". 

Μν Ὅ,,.. Ἀν 

γάρ, σοη]. 12}. 
Γαυλττς, ουὅ, π. Οαιμίοε; 

ὃ Ῥδιῃ)ΐδη 6Χῖ]6; 7, ὅ. 
γέ, οποϊ υἷος ρατύϊοϊο : 4 1οαϑί, 

ἱπα οί, αὐ ἀπ ταί [ὈΡτΟΌ, ακίη ἴο 

γεγενημένος, η;ον, ΡΒ. ΡοΥῇ. 
Ῥ858. οὗ γίγνομαι. 
γέγονα, ρΡεγῇ. ἱπᾶ, οὗ γίγνο- 

μαι. 
“γεγονώς, υἷα, ός, Ρ. νοτῇ. οὗ 

᾿ γίγνομαι. 
γελ-άω (-ὥ), ἢ, -άἄσω δῃᾶ 

-ἄσομαι, 1. 80Υ. (ἐ-γέλ)-ασα, γ.Ὦ, 
70 ἰακρῆ ἴαοο. ἴο βοὴθ δικίη ὕο 
Ξδηβ. τοοῦ ΗΙ,Α͂0), ““ἴἢο Ὀ6 ρ»᾽δαᾶ᾽᾿; 
800. ἴο ΟὐΠΟΥΒ, ΗΑΒΥ͂, “ὕο ὅθ. 
ΒΙΧΘ ᾽᾽. 
γέλ-ως, τος (Αὐἰο -ω), Τῇ. 

[γελ-άω, “ἴο ΙΔῸρἢ 7 ζαμσλίροῦ', 
ἰαμσλίηρ. 
γενέσθαι, 32. δοΥ. ἰπηΐ, οὗ 

γίγνομαι. 
γενοίμιην, 32. 80ΓὙ. ογρῦ. οἷ 

γίγνομαι. 
γενόμενος, ἡ; ον, Ρ. 2. ΔΟΥ, 

οὗ γίγνομαι. 
γέν-ος, εος ουὅς, ἢ. [γίγνομαι, 

“0 6 ὈΟΓῚ,᾽ ὑῃτοιρ τοοῦ 
γεν) (“Α Ὀοΐηρ' ὈΟΓῚ "ἢ ; ὨΘΠ66) 
ἡ Ἐγίμ, αἀοδοορ. 

γέῤῥον, οὐ, Π. [ΓσΟΤΠΓΟΠΪΨΥ͂ 
τοΐουγοα ἴο εἴρω, ““ ὕο ῥ]αἷῦ ογ' ἴἢ- 
ὑουῖασο 1 (“Ταῦ ΠΟ 15 ἱπύου- 

᾿Ἰδορᾶ ᾿; πόπθθ, “8 ΠῪ ἐπίῃ 
τηϑᾶθ οὗ τυ κου- σου Κ᾽; Π6Π66) 
᾿Α εοἱεκον.-  ϊο]α, οἵ ΟὈΙΟΙ σ᾽ ΒΠΔΡΘ, 
διηαἃ οογογρα νυ οΧ- 46, 5π ἢ 
8.5 γγὰ5 τ|50 61 ὃν Ῥουβίδη ΒΟ] αἴ Β, 
γεῤῥ-ο-φόρ-οι, ὧν, Τὴ. ὈΙΠΥ, 

ΟΓΙΟΥ γεῤῥ-ο-φέρ-οι ; ἔτ, γέῤῥ-ον, 
“8 ]ΟΚΟΥ-Ξ 6] ᾽ἢ ; (ο) σοπηροῦς- 
Γ1ηΡ᾽ γΟΎΤΟΙ ; φέρ ὠ, “ἴο ὈΟΔΥ͂ Ο" 
᾿ΟΔΥΥΥ ᾽] ἘΠ οΚον-οϊοϊ δεαγο)7; 
{γ)00}»5 τοιϊ7ι τρίοζο)" δ)ιϊοϊ 5. 
γεύσασθαι, ἰηἴ, 1. ΔοΥ΄. ΠιΙᾶ, 

᾿ οὗ γεύω. 
γεύ-ω, ἔ, -σω, 1. 801. (ἔ-γευ)- 

Ι σα, γ. ἃ.: 1. Λοῦ.: 70 σῖνο οὔ α 
᾿ ἑαϑίο αΥ.-- 2. Μία.: γεύσομναι, ἵ. 
᾿τσομαι, 1. ΑοΥ. (ἐγευ)-σἄμη!ν’, ἢ. 
Ρα55. ἴῃ πηϊα, ΟΤΟΟ, (γέ-γευ)-μαι : 

᾿ (“Τὸ ρῖνο ΟἹ ο᾽ Β 561} ἃ ἑαϑύθ οὐ ἢ; 
᾿Βοη66) ὙΥΠῊ Ῥαγυϊῖνο θη. 85 
ΟὈ]Θοΐ : 70 ἑαξίο, αῦυο α ἰαϑίς οΥΓἸ 

.....νϑ.ν.....θρϑθῸὉ Ὁ 1.-0ρῸϑῦῸΘϑΘϑΘζἋ«ὖἍὃὍὺὅ““.΄΄΄ΦΠΡ’}ρὠυοὌὈ---΄ῤῤ΄΄΄Ρ΄ἷἵ΄.-- 



ΨΟΓΑδύδα ΝΥ͂. 83 
ἰακίη ὕο απ, γοοῦ σύβῃ, “ ὕο 
ΘΏ]ΟΥ͂, ὕο Π|κ6 ᾽. 
γέφῦρα, ας, ἢ. Α ὀδυϊάσο. 
ὙΠ γη ἢ. ΒΡ βλυ πῦ; 

ὨΘΠ66) 1. Ζαπα, σοι ἐ)γ. ---- 2, 
Ζ71αη αὶ, ἃ ΟΡΡ. ἴο ὦ γχγαῦον "ἢ -καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, δοίῃ 
ὃν Ἰαπὰ απα ὃν δεοὰ; 1. ἴ [κΚίῃ ὕο 
5ΔΠΒ, 90. 1η ἔΌΤῸΘ ΟΥ̓ ““ὑΠ6 ϑαυν ᾽]. 
Ὑή-λοφος, λόφου, 5". [γῆ 

Δ ραΥ ᾿᾿ ; λόφος, “΄ ἃ ὨΠ] "71(“" Ἂν 
ΘΔΥἢ- ἈΠ’; ἘΠ ΠΡΘΗΘΟ. ᾿Α ὑἐθίπῦ 
σγοιηα, μὲϊ}. 

; γί- -ν-τομαι (γί-ν-ομναι), ἵ. 
γενήσομαι, 2. Ῥ. γέγονα, 2. ὉΔΟΥ͂. 
ἐγενόμην, Υ-. γηϊᾶ, ἰνγοσὶ: 1, 70 
δό.;---ἰῦ 1, 1, γονωσπὰι 15. ὕΠ6 
Ἡ Ιϑίοτίο Ῥγυθβοηῦ.---2, 70 δεοο!)6. 
---8. 170 οὐσοι)", αρρθη. ἑαζα ρῬίαρο. 
“-4. ὙΠῸ δᾶν. : 70 σο, {1} 
τέ, οἴο., δ5. ᾿μαϊοοῦοα ὈΨν ΔΟΟΟΙΏ- 
Ῥϑηγίηρ δᾶν.--5. 10 δὲ δ0)}, ΟΥ̓ 
δργμηρς [τοαπιθ]]οαξοα δηᾶ οἱυοτοαᾶ 
ἄγ, τοοῦ γεν, δκίη ὕο ϑδηῃβουῦ 
τοοῦ σΚΆ, ἴῃ ἰπύγϑηβ. ἔοσοο, “0 
Ὅδ6. ὈΟΙῚ ᾿ς ἶθο, “ὔο ΒΘΟΟΠΊΘ, 

ἔα κθ Ῥῖδοθ ἢ]. 
γιγνόμενος. ἡ, ον, Ῥ. ΡΥΌΕ. 

οὗ γίγνομαι. 
γι-γνώ- σκω (γι-νώ- σκω), 

ἔ. γνώ-σω, γνώ-σομαι, Ρ. ἔ-γνω- 
Κα; 5 «αθ ῦ.»Ἐ- γνω-ν (πηρογαῦ, 
γνῶθι, 5110]. γνῶ, ᾧς, ῳ, Ορῦ. 
γνοίην, ἴηἵ, γνῶναι; ραγῦ. γνούς), 
ν.8.: 1. ΤῸ ρογοοῖυνο, σοη 5116", Οἴο. 
ΠΕ ρΡαϑὺ ὕθηβθϑ, 10 ζηοιῖο.---2, 
ἌΙ Ῥαγῦ. ἰῇ σοποογὰ νυ ἢ 
ΟὈ]δοῦ : 7Ὸ ἀηοὶν ἐμαί οὔ, εἰς. 
ἦβ, οἱς.----ὃ, 710 δὲ 07 ορϊρμϊοη, ἰο 
ἑμῖηξ; 8, 12.---4, ἸτρΡΟΥΒ. ῬδΒ5. : 
ἐγνώσθη. ἐξ τῦα 8 ἀποιρη.--- ΘΆΞΒ. ᾿ 
γι-γνώ - σκομαΐν (γι - νώ- 
᾿σκομα), ῬΡ. ἔτγνω-σμαι, 1. 
ΔΟΥ͂, ἐ-γνώ-σθην. ἔ. γνω-σθήσομαι 
[τοοῦ γνω, κίῃ ἴο ὥδηβ. στοοῦ 
ΧΆ, τὸ ππῦν.: οἷ. Ταῦ. ““Πο- 
800.,᾽ προ. “Κηονν ᾽]. 

Γλοῦς, ον Τη.. Ο᾽δ: πὸ 
Β0ηὴ οὗ Το. Ὅροη Αγύαχ- 
ΟΥ̓ΧΟΒ, αἴδον 5 νἱούονν (88 ΠΊ6η- 

ΔΙηποδθῦν, Π6 δραμαοηρά {6 
Οτθοῖκβ, δᾶ ψοῦῦ ονοῦ ἴο [6 
κίηρ, α0} τ Βοτὰ Π6 βοοὴ βὑοοᾶ 
ἴῃ ΠΙΡῺ ΤΠ ; 566 ΤΔΙηΌ8. 
γνοίην, 2. δογ. ορῦ. οἵ γι- 

γνώσκω. 
γνούς, οὔσα, οὐν, Ῥ. 2. ΔΟΥ. 

οὗ γιγνώσκω. 
γνώ- μιἪ» μης; ἔ, [γνω, τοοῦ 

οἵ γι-γνώ-σκω, “ἴο ΚηΟΥ͂ 
(“Τῆαὺ ΜῈ ΪΟΏ ΚΗΟΥΒ Δα: ὮΘΠ06) 
1. Ηἴϊηῆ: -- τὴν νύν ἔχειν 
πρός. ἰο ἢανο ἱπμεηνηα αἰτοοῦθα {0 
1067.18, 1.8. 0 ὃ6 ἱπεϊϊηεα ἰοισα»" α, 
οὔο. --ὦ. Ορίμϊοη, οἷο. : --- τὴν 
γνώμην ἔχετε, Ποία ἴο ἱμο ορὶη]οΉ, 
1.6. ὉΠ1Π οὗ Ππ|6, ΤΟΡΆΤα Τη6, οἴξ.: 
8, 6.--.89. “ηίοηίϊοη,. 1!7}0086, 
ἀοδίση, ρίαη. --- 4. δηοϊἱπαΐοη, 
το}, σΟΉ 807. 
γνώσεσθε, ὥ, ῬΟΥΒ. ῬΙΟΥ, ἔαῦ. 

ἰμα. οὗ γιγνώσκω. 
γόνἄτα, 8οο. Ρ᾽ Ὁ, οὗ γόνν. 
γόνυ, ἅἄτος,. 4 ζηξὸ [αἰκία 

ἴο δ ἐταῤξις 7ὥηι, “8, ΚηΘΘ᾽. 
γράφε-ω, ἔ. γράψω (Ξε γράφ- 

σω); Ρ. γέτγραφ α,]1. 80Υ. ἔγραψ- 
α (-Ξἔ-γραφ-σαλ), ν.ἃ. : 1, Αοὗ.: 
δι. Τὸ ιγῖ{6.---Ὁ. 1Ὸ 107" ἱΐ6 αἢ αἀὐ- 
οσομηΐ 67, ἰο Ἠαγγαΐο, οἷα. --- 2. 
Ῥαββ. : γράφ-ομαι, Ρ. γέγραμ- 
μαι (:-ΞΞγέ-γραφ- μαι), 1: ΟΝ, Ἂ 
γραφ- θην, 2, 8ΟΥ, ἐ-γράφ-ην, ἴ, 
γραφ-ήσομαι. 
γυμν-ἄξζω, ἴ, -ἄσω, Ρ- (γε- 

γύμν)-ἄκα, 1. ΟΥ̓, (ἐ-γύμν)-ἄσα, 
ν. ἃ. [γυμν- ός, “ ηβκΚοα᾿ Ἶ (“Τὸ 
τῆλ Κα γυμνός ἡ; αησθ, “ἴο 
ὑγαῖη Παἰςρα ᾿᾿ ; ὮΘΠΟΘ, ΡΘΠΟΥΆ]]1Υ) 
70 ἱγαϊη, ὀπογοἶδο. 
γυμνἄσαι, 1. δογ. ἱπῆ, οὗ 

γυμνᾶζω. 
γυμν-ἤἥς, ῆτος, τὴ. [γυμ'-ός, 

“ἐ κοῦ, ππο 1867 4 Πσλί-αὐηγοα 
δο«[10)", ἃ. 6. ποῦ ΟΪαα ἴῃ ὑδ6 
ΔΙΥΊΟΤΤΙ οἵ ὑπ6 Ἀορ 68. 
γυμνός, ἡ, όν, δα]. ΜΔακεά, 

πηοίαα, τοἱἱμοιί οοίμίηρ, ἵν α δἰαίο 
ΟΥ̓͂ πειατίν. 
γυναῖκας, ἃσ0. ΡΪπγ, οὗ 

ὑϊοποα τη ΒΚ. 2), Ῥυοο]αϊ πη ηρ δὴ 1 γυνή. 

ον. 



δὃ4 
γὕν-ἡ, αικὸς, ἴ. (“56 ΨἼῸ 

Ὀτγΐπρα Τουῦ ᾽᾿ ; ΠοηοΟ, “ἃ Μο- 
ΤΉ8 ᾿᾽; ΠΘ6Π66) Α τἴ7γ6 [ακίῃ ὕο 
ΞΔΏ5. Τοοῦ 9ΑΝ, ἴῃ ὑγαηβιῦϊνο 
ΤΌΥΟΘ, “ἰο Ὀγϊηρ Του ᾽]- 

Γωβρὕῦας, ου, τι. Οοὐὗγψαϑ; 
{Π6 σΟΠΊΠ ΠΟΥ οὗ ᾿ Του ἢ ραχῦ 
οὗ [Π6 ΔΙΊΩΥ Οὗ ΑὙ ΆΧΘΥΧΘΒ, 

δακρ-ὕω, ἔν, -ὕσω, Ῥ. (δε- 
δάκρ)-ὕκα, 1. 801. (ἐ-δάκρ)-ὕσα, 
ν. ἢ. [δάκρ-υ, “ἃ ἴθαγ᾽ 70 8εα 
ἐραγ8, ἰο0 τῃῃ᾽ὅ6 6}. 
Δάνα, ης, ἡ. δαπα; ἃ. οἷνγ 

ΟἹ ὕπο Ὀογάουβ οἵ Οδρρϑαοοίδ 
δα ΟἸΠΙοΐδ. ᾿ 
δᾶ παἄνᾷν, ΡΥο65. 1ηἴ, οἵ δαπ- 

ανάω. 
δἄπαἅν-άἄ  (-ῶ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. 

(δε-δαπάν)-ηκα, 1. ΔΟΥΙ, (ἐ-δαπάν)- 
σα, Υ-. ἃ. [δαπάν-η, “ ΘΧΡΟΠᾶϊ- 
ὕμπτο᾽ 70 6χροηᾶ, ἰαΐ οτὶ, 8ρεπα 
ΟΠΘ᾽ 5 ΤΏΘΔΉΒ, Εἴοι; ἴο ἵη 01)" 6:7- 
»Ῥ6Ή86, οἷο. 
Δαράδαξ, ἄκος, τ. 716 

αγαᾶασς (ΠΟ ἐδ Κα); 8 
5118} ὑΥἱ παι θα γΥ οὗ ὑπΠ6 Ἐπ τ αὔοβ. 
δαρεικός, κοῦ, τὴ. Α ἀαγῖε; 

τι'ἵ' Ῥοιβίδη ΡΟ οοἰη τε 20 Αὐτίο 
αἀτδοῆτηθ [{π6 οΥὐἱρίη οἵ {18 
“ΜΟΥ͂ 156. ὈΥΚ 5Ο0Π16 εαὐὐγϊθαύοα ὕο 
ΑΥΤ5, Κίπρ' οἱ Ῥουβία, Ὁ. ΠΟΤῚ 
ὑῃῖ5 Κἰπα οὗ ΤΌΠΟΥ τγὰβ βαϊα ἴο 
ἢδᾶνο Ὀθοη οοἰποᾶ : ὈΚν οὐποΥβ ἴο 
Ῥουβίδηῃ Ἃαγ-α, “4 κίπρ᾽᾿᾽᾽ ; 50 
ὑπαῦ ἴῃ ὑῃ15 Ἰαύθου. σαβο ἰῦ ἰβ. οὗ 
κἰπατοᾶ οτἱρσίη τυ ὑΠ6 ἘΠΡΊΒΗἢ 
““ βονοσοῖρη 7. 
Δάρειος. ουὅ, ἴὴθ. ἤᾶαρΐιμδ8; 

Κίηρ οἵ Ῥρουβίϑ, οδ]]Ἱο 4150 ΟεἼιιι8 
απᾷ Δοίλμιιδ, ἨῸ νγὰβ ὑπ 1ΠΟρΊυ- 
τηῆΐο ϑ0ὴ οἵ Ασύαχουχοβ 1., ΟΥ 
Μακρόχειρ (ΞεΤ δῦ. Το, 5), 
ἃ... “Τιοηρ- ΠΩ ΠΩ͂ ᾿ : 50. ὑουτηοᾶ 
ἔχου πἰβ τσ ΠαημΩ παν ὶηρ ὈΘΘὴ 
ἸΟΠΡΟΥ ὑπδη 8 Ἰοῖδ. ΤΆΤ ῚΠ5 
τηδττϊοα 15 ΤΌ ΠΟΥ 5 βίβίου, ῬΆΓΤΥ - 
βαύβῳρηα τοϊρτιοᾶ ἔγῸΠ Β.Ο. 424 
ἴο Β.0. 405 [Ρογβίδῃ ψοτγὰ : ὈΓ 
ΒΟΙῚ6 βαϊᾷ ἴο χῃηθῶῃ ““ ὙΥ̓ΟΥΚΘΥ͂, 

ΝΟΓΑ͂ δ Α ΝΥ. 

ἀοοΥ  ; ὉΥ οὔποῖβ βδίρηθα ἴὸ 
ααγᾷᾶ, “ὁ Κὶπρ᾽᾽]. 
δασ-μός, μοῦ, Τῇ. [{0Υ δατ- 

μός ; ἔτ. δατ-έομαι, ““ἴο αἰναθ᾽᾽) 
(Α αἰντᾶϊηρ ᾿" ; Π6Π60) 4 τηι- 
»οϑί, ἐγηδιιίο, οἱιδίοτι, 85. Ὀσΐηρ ἃ 
αἰνίαϊηρ δι ΟΡ ΒΘ ΓᾺ] οὗ {ῃ6 
Βιη δρροϊη θα ὕο Ὀ6 ρΡαϊᾶ :--οὗ 
γιγνόμενοι δασμοί, {π6 οιδέϊησ 
(1.6. εδἰαδιϊϑ) 6) ομδίοη8, ΥὰΘ 8} - 
ἰηρ' ὕπ6 ἰΥἱθαΐθ ΟΥ Ϊτηροβὶ ἱπὴ- 
Ροβρᾷ ὉΥ ὑμθὸ Ῥοιβίδῃ βου ΤῺ" 
τηθηΐῦ. ἶ 

δέ (ροΐοτο ἃ σόῦοὶ δ᾽), οΟη].: 
1, διέ; 566 μέν.--ῷ2, Α4ηὼ, 7)». 
ἐμιδγ", ἰ00. 
δεδιώς, υἷα, ός, Ῥ. ρΡοτγῇ, οὗ 

δείδω. 
δέδοικα, γοτῖ, ᾿ηα, οὗ δείδω ; 

866 δείδω. 
δεδομένος, ἡ; ον, Ῥ, ῬοΟΥΙ, 

Ῥαββ. οἵ δίδωμι. 
δέῃ. ῬΥ65. 58]. οὗ δεῖ. 
δεηθῆναι, 1. δΔογ. ἰηΐ, τηϊά, 

οὗ δέω. 
δεήσας, ἄσα, αν, Ῥ, 1. ΔΟΥ, 

οὗ δέω. 
δεήσει, ζαὺ, ἰηᾷ,. οἵἉ δεῖ, 
δέησθε, 2. Ῥ6ΙΒ. Ρ]ΌΥ. ΡΥ68. 

5} 0]. τη]. οὗ δέω. 
δεῖ. 51:0]. δέῃ, ορῦ. δέοι, ΠΥ, 

δεῖν, Ῥαγχύ, δέον, ἔ, δεήσει, 1. ΔΟΥ. 
ἐδέησε, Υ. Ὦ. ἱπηΡοΞ. [[οὐτηθᾶ 
ῬΑΥΥ ΤἸΌΙῚ δέω, ““ἴο ἱπᾶ, 
Ῥαυθν ἢ δέω, ““ἴο πΡΘΩ͂, 
1801] 14. ἐ8 ᾿δοοϑϑαν, ἀξ 18 πιοθα- 
7. οὔο, 

δείδω, ἔ. δείσομαι, Ρ. (ἢ 
[ΟΥῸ6 οἵ 1065.) δέδοικα, δέδϊζα, 
1, ΔΟΥ͂, ἔδεισα, Υ. ἢ. 70. 7667") :--- 
δεδιὼς μή, 7εαγίηρ ἰπαί. 
δείκ-νυ μι (-νὕω), ἴ. δείξω, 

Ῥ. δέδειχα, ν.ἃ. 70. 8λοῖῦ [Δ ΚΙῈ 
ἴο ὅ'δηβ. Τοοῦ ὉΙῸ, ““ἴο 5ῃονν ᾽᾽]. 
δείκνῦσι(ν), 3. ΡΕ15. 5ἰηρ. 

ΡῬτοα, 1πᾷ, οἵ δείκνῦμι. 
δείλΉ, ης, ἢ. ΑἸ ορἩΟΟΉ ; 

650. {Π6 ΘΑΥ͂Υ Ραχὺ οἵ 1. 
δει-νός. νή, νόν, 86]. [ΤῸΥ 

δειδ-νός ; τ. δείδ-, ““ ὕο 681] 
(“Τὸ 6 ζραγϑᾶ᾽" ; ἤθ;Ο06, ““ [6 7- 



νΟΓΑδΒύζα ΝΥ. ὃς 
ΥἱἹ Ὁ] ᾿""; . ΠΘΠΟΟ, “ἐγηὶρηνν, ΡΟ ΟΥ- 
{1 ζοι : 606) ᾿Οἴουον", δλί 7, 
δείσας, δαας ἂν,» Ἐν ἐν ὉΔΩ͂Ν 

οὗ δείδω. 
δέκα, πατὰ. δ]. ᾿ἰπμᾶ6ο0]. Τρ 

[κί ἴο ϑὅδηβ. ἀαςαλ, ἴῃ Βπογῦ- 
ΘηΘα ἴοτιῃ «ἀαςα]. 
δένδρον, ου, π. 4 ἐγ66 [ΡΥΟΌ. 

ακίπ ἰο δρῦς, ““ 8. ὑγχ66 ᾽᾽. 
δεξὶῖά, ἂς ; 366 δεξίος. 
δεξ-ἴός, ἴά, ἴόν, δᾶ]. Ίο]ιὶί 

δι5 ΟΡΡοβϑὰ το ““ 1οἵν᾽ ὑ-π-αὺ 2, 1ὅ, 
ΒΌΡΡΙΥ κέρας ὙΊΓῊ τὸ δεξιὸν; (6 
γίσῃξ τοΐγσ.--- 5 Βα θθῦ. : δεξίά 
ἂς, ἴ. Α γἱρῆξ μαπὰ ἜΘ δεξίᾳ, ΟἿ 
ἐγ γἱσιί ἀαπᾶ: 8. ῬΏγΑΞΘΒ : (8) 
δεξιάν, ΟΥ δεξιάς, διδόναι, ἰο σῖυο 
ἔδε γἱσηΐ μαπα ΟΥ̓ γ͵σ]έ μαηα 5 δ 8 
Βα Πα δα ΐοη, ΟΥ 85 8 ΡὈ]Θαρθ οἵ Πα6]- 
ΤΌ ὕο ΟΠ Θ᾽ 8 ὑγοσὰ Οὐ δηρερϑιηθηΐ, 
δίς. ; 5866 6, 7.---(Ὁ) δεξιάν, ΟΥ δε- 
ξιάς, δε δεννι 0. δγῖηρ α γ10λί 
ἠαηα ΟΥ γἱσῶΐ παπᾶ, 1.6. ὕο ὑτίηρ 
8 5Βϑ!πὐούϊοῃ δπα ρΡ]θᾶρο οἵ φοοα- 
Ὑ{Ι, οίς., ΤΥ ΔΠΟΥΏΘΥ ἴῃ Πἰ5 
ὈΘ6Π41}.--». δεξΐα,, ων, ἢ. ὈΙΌΓ. 
76 τἱσηΐ απ ραγίδ, {{π|6 γἱσῆΐέ; 
8, 4 [ἀκῖηὴ ἴἤο ϑϑηβ. ααζεῆ-α, 
“Ιου Σ "ἢ 9 ἀαϊκεοϊεϊηα, “ ΟἸΟνοΥ "ἢ; 
8150 “ΠΡΗ 845 ορροβρᾶ ἰὸ 
«ἐἸ]ρῖξ »᾿, 

δεξόμενος,. η;, ον, ΡΒ. ξαΐύ. οὗ 
δέχομαι. 
δέοι, ὑτοβ. ορῦ. οὗ δεῖ. 
δεόμενος, ἢ, ον, Ρ. ΡΓῸ8. 

τη ]ᾶ. οὗ δέω. 
δέον, Ρ. οὗ δεῖ, 
έρ-μια,, μᾶτος, ἢ. [δέρ-ω, 

“00 ἤν "1 Ὁ ΠΗ ὙΠΙΘΏ “18 
Πογοα’" ; ὮΘΠ66) Α εζίη Ὁμοῦ ΠδΒ 
ὈΘΘη βἰτρροα ἔΤΌΤῚ ἃ ΟδΙ δ 86; ἃ 
ἤϊᾶο ;--ιῦ 2, 8, ἀρ»! Θα το ὑῃ6 βκίη 
οἵ Μαγβγϑβ, ποτ ΡΟΙ]Ὸ Πεγρᾶ 
δῖν ; 566 Μαρσύας. 
δεῦρο, δᾶν. Ηἰἱἰζο)". 
δεύτερ-ον, αἂν. [εἄνογυΐαὶ 

Ὡθαῦ. οὗ δεύτερ-ος, ““ Βοοοῃᾶ᾽}] 
Α βοοοηὰα ἐΐηχο, ἐμ ϑοζοηα ἐϊηιθ. 
δεύ-τερος, τερα, τερον, δ]. 

Θϑεοοη. --- ΑΘΓ ΌΪΔΙ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ : 
τὸ δεύτερον, 76 δεορηα ἔϊηιθ 

[ακίη, Κα δύ-ο, ““ὑνο," ἴο βδηϑβ. 
ἄὐὲ; Ὑπὸ]. 
δέχ- ομαῖι, ἢ. δέξομαι, Ρ. δέ-" 

δεγμαι, Ὑ. Τηϊᾶ,: 1, Οὐ ὑΒΪηΡΒ 88 
ΟὈ]Θοὐβ : ἃ. 70 γ6εοῖυο, ἑαἶο.---Ὁ. 

ΟΥ̓ δὴ ΟἸΏΘΠ, οἔς.: Τὸ αζορρί, μαϊϊ, 
αρρῦύους (φ΄, οἷο.---2. Οὗ ῬΘΥΞΟῚ5 
85 ΟὈ]θοῦβ : 170 7) δοοῖυθ ἃ5. 81 
ΘΠΘΙῺΥ ; 0 αἰραϊέ ἐμ6 αἰἰαοῖ 07 ;--τ 
αὖ 10, 6 ΒΌΡΡΙΥ αὐτόν, ἷ.6. βα- 
σιλέα, αἴΐξοῦ δεξόμενοι ; δα αὖ 
10, 11 ΞΊΡΡΙΥ αὐτούς, ἴ.6. “Ἑλλη- 
νας, αἴύογ ἐδέχοντο. 

δέω, ἴ. δεήσω, Ῥ. δεδέηκα, 1. 
ΒΟΥ. ἐδέησα, Υ-. Ἡ. ᾿χυ δ6 τη ποοα 
Ο7, οἴο.---Μ|α.: δέομαι, ἔ. δε- 
ἥσομαι, Ῥ. Ῥθ885. ἃ5 Ιη]α. δεδέη- 
μαι, 1. ΒΟΥ͂, Ῥ,4.55. 85 τη. ἐδεήθην Σ᾿ 
δ. ΙΒ αθη.: 70 δἰαπα τη Ὡδοα 
07. τραπΐ, οὔο.; 9, 22.---Ὁ,. ΑἸΟΙΘ: 
Τὸ ὃ6 ἔην τϑατιξ ΟΥ̓ ποεά.---Ο, 1 
ΟὈΪ]οὐξΐγϑ οἱδιιθα : 70 γοφιοϑέ ὑπεῦ, 
εἰς.---- ἃ, Ι Αοο. οἵ ὑβμΐηῃρ : 
(“Τὸ νυδηῦ ᾽᾽ ; ὨΘ6η6Θ6, 85 ἃ 765] Ὁ) 
70 αδἦ, ΟΥ̓ ὕερ, 707.--6.. ὙΠ 
αξεῃ. οὗ Ῥϑύβοῃ : 7ΤῸ θερ Οἔ, ΟΥ ὀρμ 
χιιοϑί., ΟἿ Θ. 

δή, ἂν. 1: ΟΣ Ὑ1η6΄: ρει. 
αἰγεοαασῃ.---2. ΤῊ τϑυϊκίηρ Θ0Π- 
ΠρούϊοηΒ : 7ΤΠ6Ή. --- 3, Δ ἄγε, 
οἴοι: διέ Θοτηρ, οπἶψ ΟΘΟΙΏ6.---, 
7ηᾳ66α, ἔῃ,  αςεί : --- ΒΟΥ ΘΟΪΤΊΘ5 ᾿ΤΟὨΪ-᾿ 
ΟΔΗΥ : 15) σοοᾶ ἐγηιέϊι, 707 800},.--- 
ἕν» ΠΝ οὗ Σ Ῥαγ ϊοῖοσ ἴο 1})-- 
Ῥασὺ ρυρδύθυ. δχρ]οϊδηθοθ ; 32- 
αοἰΐν, 78, οἷο. 
δηλοίην (ἴογΥ δηλοῖμι), Αὐὐο᾽ 

ΡῬΥΘΒ5. ορῦ. οὗ δηλόω. 
Ὥτ-λος, λῆ. λον, 88]. : 1. 

γιίριδιο. -- 2, ΟΤοα», ηιαγήζεδίς 
γιαΐη, ευϊαφηΐ ; --- ἰὰ Θαγο 18] 
ἴοΥ66, εἰφαγῖῳ, οἴο.:--ὔῃθ οοηβύτιο- 
ὑΐϊοῃ οὗ δῆλος εἰμί 0 8. Ῥαχῦ. ἴτε 
ΟΟΠΟοοΟΤα Υἱ ἢ δβιθή]θοῦςξε φανερὸς: 
εἰμί, οὔο.; 566 φανερός : 566 8150, 
2..11...Ὁ..9: 10, 6 [8|τἴπὖ 0 ΞΈΝΕ. 
γόον» Ὁ» “70. ΒΗ ΤΠ Σ᾿ Ἐς 
ΟὑΥΤΠΟΙΟΡΊΟΘΔΠΥ, “ ΠΝ ῬΩ: 

ἠλ-όω (-ῶ), ἢ, -ώσω, Ῥ. (δε- 
δήλ). τωκα, 1. ΒΟΥ. (ἐ-δήλ)-ωσα, 

γ, 84, [δῆλ-ος, ““τοδηΐοβὰ"] 1. 

᾿ 
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86 νΟΟΑ δύξα ΝΥ͂. 

710 ηιαζο ηναπῖγοδί, βἤοιο,-τῶ, 70 ἡ ΒΘΠΡΌΓ] 70 απηοιῆοα ὉΥ͂ ἃ ΠΊ05- 
ῬΊουθ, ουΐϊάφηςο.---3ϑβ. ΤῸ οαρίαϊη, ᾿ ΘΘΏΡΘΥ ; ἕο ποίϊγυ, σοηνηγωτςαίο, 
δοὲ γον, . ἀἰδοϊα}᾽6. ---- Ῥα35. : Ὁ. | οὔο. 
(δε-δήλ)τωμαι, 1. δΔοῦ. (ἐ-δηλ)- διᾶ-γίγνομαι, ἴ. -γενήσο- 
ώθην, ἔ,. -ωθήσομαι ;--οὖῦ 1, 1,} μαι, 2. 80. (δι)-εγενόμην, Υ. 
δεδήλωται 15 ᾿ιβθα ΠΏΡΘΥΒΟΠΔΠΥ, | Τη]ὰ, [διά, “ Ῥῃγουρποῦὺ ᾿᾿ ; γίγνο- 

1, Δία, 866. οὗ Ζεύς. μαι, “ἴο Ὀ6᾽ (“ΤῸ 6 ὑῃγοιρἢ- 
2. διά, ρτθρ.: 1. 10} αθη.: οαὖὐ᾽ ἃ οουύαϊῃ ὑΐπηθ.: Π6Π06) 1. 

ἃ. Τλγοιμσῆ. --- θ,ᾳ Οἱ ὑϊμ6 : Α{ Οὗ ὑΐηθ: ὙΠ Αοο.: 710 ρα88, 
ἡηίολυαῖὶβ5 οἵ.--το, δὲυ Ἠιεαπ8 Οὗ, 1 8ρεπά; 10, 19. -- 2, ὙΠῸ Ῥαχύ. : 
ὃν, ἱμγοιισὴ.---ὦ, 1 Αοο.: οπ 1 70 οοπέϊθ ἀοϊηρ᾽ 07) ἴο ἃ, δἰο. ; 
αὐοοιηηΐ ΟΥ̓ 707. ἰδὲ βδαζὸ οὔ; ὃν δὅ5ὅ,θ. 
γεαδοῦ, 9Υ [αἰαὶ ὕο ϑδηβ8, αὐ-α, δῖ-ἄἅγω,.- ἄξω, 2. δοτ, -ἡγᾶγον, 
4“ ὕγο᾽,"]. ν ν. ἃ. δῃᾷ ἢ. [δι-ά, ἀθηούϊηρ, 
δίἄ-βαίνω, ἔ. -βήσομαι, Ὁ. | ““ σοτῃρΙθύθηθϑβ ᾿" ; ἄγω, (Οὗ {116) 

-βέβηκα, 12. δοΥ. (δι)-ἔβην, ν. ἃ. ) “ἴἢ0 Βροῃα ̓Ἶ 1. Αοὔ. : 70 8ροηὰ, 
απ ἢ. διά, ““ΟΥ̓ΣΥ, ΒοΙΌΒΒ᾽ ἢ [ΟΥ̓ »}α88, ἔδ6 τὐλοῖθ Οὗ ἃ οοτύαϊη 
βαίνω, ““ἴἢ΄υ Ρ»ο᾽ 70 0 ΟΥ̓ ραϑ88 ) ὕϊγη68.---2, ΝΘυαῦ, 0114. ὉΚ Ῥαχύ, ἴῃ 
Οὐ 7)" ΟΥ̓ α(7 088; ἰο (7088. οοΠμοοΙἃ 1} βαθ]θοῦ : 70 ἐοη- 
διἄβαίνων, ουὐσα, ον, Ῥ. ἔϊηε6 ἀοΐηρ, δίς. ; 2, 11.--ἾΝ,,Β, 

ῬΓ͵Γ68. οὗ διαβαίνω. ΤΊ Ὴ5 νου, ἢ Π6 Τηθϑηϊηρ οὗ “ ἴο 
δῖᾶ-βάλλω, ἢ. -βαλῶ, Ῥ. ᾿ ΟΘΟἾΨΘΥ ΒΟΙΌΒΒ,᾽ 15 ἀουῖνοα ἔσΌΙῚ 

«βέβληκα, Υ. 8. δ: ἢ. [διά, αἰ ογθηῦ ΤΟΥΟΘ8. οὗ ὕΠ6 Ῥγ8ρ. διηᾶ 
«ἐ ΦῃΤΟΙΠΡἪ ᾽᾽ ; βάλλω, “ἴο Βύγ1Κα᾽᾿  ΒΙΤΏΡ16 νϑ Ὁ. 
ὈΥ ὑμπγοννηρ] (“ΤῸ εύγῖκο δῖἄ-δέχομιαι, ἴ. -δέξομαι, Ρ. 
ὑΒγουρ ᾿; Ὥδηοο, ““ἴο δύσίκο -δέδεγμαι, ν. Τηϊᾶ, [διά, ““ΟΠ6 
ΦΕσουρ ο7) ψοιπμα᾽ ὉΥ νγογᾶβ, τὼ} Δ ηούΠΘΥ "ἢ ; δέχομαι, “ἴο 
εἰς.; ὮΘΠ66) 70 εαμηιπὶιαίε, 51 π- Υϑοθῖνθ 1 (“ Τὸ γτϑοθῖνθ (βομηθ- 
ον, ἐγαάίςθ, αὐοιι86 Καϊϑβεῖῃ ;---οῦ 
1, 8, τ} Δοο. οὗ ΡΘΥΒΟΙ. 
δίᾶἅβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. ΔΟΥ. 

οὗ διαβαίνω. 

Ρ᾿᾽ (βοιηθύμίηρ); ἤθηοθ, “ὅο 
Βιασοθοα ἴο ̓ ᾽ βοιηρυμίηρ : ΠΘΠΟΘ) 
Τη ῃριῦ. ΟΥΟΘ «πα νυ δῦ. : ΤῸ 

δῖάβἅ-σις, σεως, ἴ. [δίάβα- γοϊουθ, ΟΥ̓ ϑιισοθθα, ὁη6 αἨοί)ι67" 
ἔνω, ““ὕο οΥΌ55᾽)} Α ογο85ϊη0. ιοϊίι: --- διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις, 

διῖᾶβἅἄ-τός, τή, τόν, νοῦ 08} διοοεθαϊη ΟῊ6 αῃοἱι67" εοῖ]ε ἐλιε1" 
δα]. [1.1 ΤῸ δ6 ον ο58ε4; σαραῦϊς οΥ } ογ 868, ἱ. 6, ὑακίηρ' αρ ὕμθ6 ΡῈΓ- 
δεοὶης εὐ οδϑοα; 4, 18. Βα1ῦ ΟἿΘ αὐου δηοῦμου υυἱὺ ΠΥ̓Ό5 ἢ 

δά βεβηκότας, πηᾶϑ80. 800, ΒΟΥΒΘΒ : ὅ, 2. 
ῬΙαγν, οὗ διάβεβηκώς, Ρ. Ῥεῖ. οὗ δῖἄδεχόμενος, η, ον, Ρ.. 
διαβαίνω. ΡῬΓ65. οἵ διαδέχομαι. 

ζᾶ βῇ, 3. ΡῬΟΥΒ. 5 πη. 2. ΔΟΥ. δῖᾶδιδοίην, Αὐὐΐο Ργ65, ορῦ. 
ΒὈ]. οὗ διαβαίνω. οἵ διαδίδωμι. 
διάβῆναι, 2. δοῖ. ἱπῆ, οἵ διἄ-δίδωμι, ἔ. -δώσω, Υ. 8. 

διαβαίνω. ΓΙςδϑι Ὀθύνγθθῃ " : δίδωμι, ““ ἴο 
διαγγεῖλαι, 1. 8ΔΣ0γ. ἰηῇ, οἵ εἶν᾽] (“ΤῸ βῖνθ Ὀθύννθβῃ, ο7' 

διαγγέλλω. ᾿ ΦΙΏΟΠΡ',᾽᾿ ῬΘΙΒΟΏΒ, εἶς. ἢ ὮΘΠΟΘ) 
δί-αγγέλλω, ἢ. -αγγελῶ, 7170 αἰδίγἱδιιίο, αἴυϊάο οτιέ;---αὖ 10, 

1. ΔΟΥ. -ἤγγειλα, 1. δοῦ, Ρά85. 18, νυ Πποιιῦ ΠΘΑΙΘΥ ΟὈ] θοῦ, 
-«ηγγέλθην, γ΄ ἃ. [διά, Β, δῖδ-κινδῦνεύω, ν. ἢ. [διά, 
ἐς σέγοημυμοηΐηρ ΤΟΥ ἢ ; ἀγγέλ- αἀδηούίϊηρ ““ ΟΟΙΩΡΙΟὕθ ΘΒ ᾿᾿ ; κιν- 
λω, “ἴο δηποιιμοθ᾽" ὈΥ ἃ Ππι605- δυνεύω, “ὕο Θῃοοπηῦοσ ἀδηροχ "7. 

ὑῃ]ηΡ)ὺ ΟἿΘ ἔσο ϑηού ΠΥ", ὕο {ει Κθ. 



᾿ 

ΟΟΥ ΣΟ ΝΎ. 

7ΤῸ Φησοιλο)" 606) } ἀαη 961", 
αἷΐ μαξαλ'ἃ5. 
διᾶ-κόττω, ἔ. -κόψω, Ρ. 

«κέκοφα, ν. ἃ. [διά, ““ ὑμγοιρῊ ᾿" ; 
σον ἴο.6πῦ᾽} (ἘῸ σπδ 
ὉΒΓΟΠΡῊ ᾽᾿ ; ΒΘΠΟ6) 70 οἱ ἃ ταῦ 
ἑμγοισῆ ὉΠ ΘΏΘΤΩΥ. 

δῖα-κόσ-ἴοι, ἴαι, ἴα, ΠῸ͵ΙΩ. 
861. ΡΥ. 7000 Πιιηαγ) 6 [ῬΥΟῸ- 
δῖα, Ἰδηρύμοπρα ἔτ. διά, ἴῃ 1ὐβ 
φοὑσγιοὶορίοθ! ἴοσοθ οὗ “ ὑνῖοθ᾽" 
(866 διά) :-τ-κοσξεκατ, τ. 838}8. 
φαί- αι “ ἃ πυιηαγοα ᾽᾿ ; 566 ἑκατόν]. 
δᾶ κόψων, ουσα, ον, Ρ. ἔαῦ. 

οὗ διακόπτω. 
δίἄ-λέγομαι, ἢ. -λέξομαι, 

1, δογ. (δι)-ελεξάμην,1. ΔΟΥ. Ὀᾶ55. 
ἴῃ τηϊᾶ, ἕογοθ (δι)-ελέχθην [διά, 
“6 ὙΠ Δηπούμοτ᾽᾿; λέγομαι, 
τηϊα, ΤΟΥ πὶ οὗ λέγω, ““ἴο ΞΡΘΔ Κ᾽ 
(ΤῸ ΞΡ6δΚ οὔθ υυνἱῦῃ ὡπούμοτ᾽" : 
ὮΘΠΟ0Θ6) 7ΤῸ ἐοΉ Ὁ 6)"86, Ποία ὁοΉΕ)"- 
δαϊζίοη, αἰδοοιγ, 86, οἷο. 

71|}} 

διἃ-λεύίπω, -λείψω, Ρ. 
πλέλοιπα. 2. ΔΟΥΙ. -έλειπον, Υ, Ὡ. 
[διά, “Ὀούνροη ᾽᾽; λεώτω, “ὁ ἴο 
Ἰοαυθ᾽᾽ (“Τὸ ᾿ἰθαυθ᾽ ἃ ΒΡ866 0)" 
ξηΐοΥν8} ““ Ὀρύννθθῃ ᾽᾿ ἢ ἤ6η06) 7Ὸ 
δὲ ρίασορι αὐ γε" ναῖ5, ίο δὲ 5ἰα- 
ἐϊοηει αἱ αἰδίαγι 68. 

δι λείττων, Ῥ, 
ῬΙ65. οὗ διαλείπω. 

δῖἄ,.-ττέμιττω, ν. ἢ. [διά, ““1ὴ 
αἰθσθηῦ αν θούζοηβ᾽" : πέμπω, 
“το Β0η4 ἢ 70 5επᾶ τω αἰδονεηΐ 
αϊεεοἰϊοτ8. 0 δε) αδοιιΐ, 

δία, ττέμττων, ουσα, ον, Ρ. 
Ῥτ65. οὗ μυρεξν βιηρ 
δῖ-αρπάζω, ἔ. -αρπᾶσω διὰ 

ταρπάσομαι, Ῥ. τ-ἡρπᾶκα, 1. ΔΟΥ͂, 
-ἥρπασα, ν. 8. [διά, ““σοτῃρ]οίθ- 
᾿γ"; ἁρπάζω, “ἴο ῬΙαηᾶον Ἢ 70 
φέιϊιηναϊδγ" οομιρίοίοεῖψ, ἰο βροὶϊ, οὔο, 
- Ῥαββ. : δι - αρπάζομναι, 
ΡΙΌΡΟΥΕ. δζ-ηρπάσμην, ἴ. δῖ-αρπ- 
ασθήσομαι. 
διαρπάσαι, 1. δοῖ. ἰηΐ, οἵ 

διαρπάζω. 
δῖἴα-σπάω(-σπῶ), ἔ --σπᾶσω 

δηᾶ -σπάσομαι, 1, ΔΟΥ. (δι) - 
έσπασα δ -εσπάσάμην, Υ. ἃ. 

ουσα,; ον; 

87 
[διά, ““Δϑαηο ν᾽": σπάω, ““ ἴο 
ῬΊΟΝ 6058} .1- Αρῦο ΖῸ 
»ἴμοεξ, ΟΥ δα}, ἀϑδιιηε16)".--- 2, Ῥαββ.: 
δῖα-σττάομαι (-στεῶ μαι), Ρ. 
(δι)-έσπασμαι, 1. 8δοΥ. (δῶ) -εσ- 
πάσθην, ἴ-. -σπασθήσομαι: }Οἔ 
ὑγοοῸ85 : 70 δὲ αἰυϊαοα οι, ΟΥ̓ αϊδ8- 
ἐγϊθιέοα ἴῃ αὐπαγ 6 15. 
(δία-σπείρω, 1. «οΥ. (δι)- 

ἔσπειρα,Υ. ἃ. [διά, ““ ἴῃ αἰ ογθηῦ 
αἰχσϑούϊοηβ᾽᾽ ; σπείρω. “ἴο 5ον ᾽ 
βοϑᾶβ, οἶδ. ; Ὦθῆσθ, ““ἢο τον 
δθοὺὺ,᾽ οἷο. (“Τὸ ὕἕῆχον ὡροιῦ 
ἴῃ αἰ Πουθηῦ αἰγθοῦϊ ο.Β᾽ ; ΠΘΠ66) 
1. Αοὔ.: 720 δοαίί6)", ΟΥ̓ 5Ρ7 6646], 
αδοιιί.---2.) Ῥαβ5. : δία-σπείρ- 
ομιαι, Ρ. (δι)-έσπαρμαι, 1. ΔΟΥΙ. 
(δι)-εσπάρθην,]. ἔ. -σπαρθήσομαι: 
ΟΥἨὨ Ῥϑύβοηβ: 170 δὲ δ8εαίίογ εὰ ἴχ 
αἱ δεν οηΐ αἰ) δοἰϊολδ; 8, 2. 
δίαστάς, ἄσᾶ, ἄν, Ῥ. 2. 801. 

οἵ διίστημι. 
διἅ-τάσσω (Αὐἰΐο -τάττω), 

ἔ, -τάξω, 1. 80Υ. (δι)-έταξα, ν. ἃ. 
διά; ἴῃ ““ βγη ηΪ ηρ ̓  ἔοτοα; 
τάσσω, ““ἴο δβοὺ ἴῃ οΥΟΥ 7 170 
δεὲ ἵν Ο7 16)", αὐ 7άαησο, αγ αι τ ἴηι 
Ο7 67" ΟΥ δαίέϊ6. 
διᾶτελέσαι, 1. δοῖ. πη. οὗ 

διατελέω. 
δῖἄ-τελέω (-τελῶ), ἔ, -τελ- 

έσω (Δύϊϊο -τελῷῶ), Ρ. -τετέληκα, 
1. 8οΥ. (δὲ) -ετέλεσα, Υ. 8. [δι-ἄ, 
ἀφηούϊηρ᾽ ““ σΟΙ ὈΙούΘ ΠΘΞ5 ᾽᾽; τελέω, 
“ἴο Θηα᾽ 1. 10 δγ»ῖηρ φιῖίθ ἰο 
αν επὰ. --- ἃ. (ΛΚ6 ἀνύω δια 
τελέω) ὙΥ 1 δΠΠἶρϑθ οὗ ὁδόν : 720 
ηιαζο οη16᾽5 ταν, σο Ομ; ὅ, 1. 
δᾶ τιθείς, εἶσα, ἐν, Ῥ. ΡΥ68. 

οὗ διατίθημι. 
δῖἄᾶ.-τίθημι, ἔ. -θήσω, 1. ΒΥ. 

(δι)-ἔθηκα, ν. 8. [διά, ““ αρατί᾽"; 
τίθημ. “ὍΟ Η͵806᾽ , (“ΤῸ ΡΙδοα 
ΘΡραχὺ ΟΥ̓ ΒΟραΥϑύοιυ ; ὕο ΑΥΥϑηρθ᾽᾽; 
ὮΘΠ66) ΤῸ αἰἴβροβο, ΟΥ πα αἷ8- 
»Ῥοϑοᾶ, ἴῃ Τρο]ηο', δίς. 
δῖᾶ-τρτβω, ἢ. -τρίψω, Ρ. 

-τέτρϊφα, Υ. ἃ. [διά, ““ ὈΘύνγθρῃ ᾿᾽ ; 
τρίβω, ““ ὕο τὰ 1 (“Τὺ χὰ Ρ6- 

Ι ὕννθθῃ ᾽" ; ὮΘΏΟΒ, “ἴο ΤΡ ἃνγαν". 
. ἮὮρΠ06) ΟΣ {126 ; 70 τυαϑίε, 1086 ;---- 
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αὖ ὅ, 9, ΒΌΡΡΙΝ χρόνον αἴΐου δια- 
τρίβων. 

ἵδτρτῖβων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΥ68. 
οἵὗ διατρίβω. 
δὰ φερόντ-ως, ἐν, [διαφέρ- 

ὧν, διαφέροντ-ος, “ΑἸ ΟΥ ΠΡ 
(“ ΑΥ̓ΟΥ ὑ89 ΤΠ ΠΟΥ οἵ {π6 δια- 
φέρων" ; ἸΘηο6, “αἰ ο θυ] " : 
ὮΘΗ66) Δ5 ΘΟ ΡΑΥΘα ] ἢ οΟὐΠῸ Υ 
ῬΘΙΒΟΠΒ ΟΥ̓  {πίηρε : δ ϑρεοϊαιν, 
»αγ{οιίανῖν, ἴα ἃ τεῦ πίρῃ αο- 
σ»ρο. 
δίἅ-χειρτζω, ἢ. 

-χειρϊῶ, Ρ. -κεχείρΐκα, ν. 8. [διά, 
1} “5 ΓΘ ΠΡ ΠΘΠΙΏΡ' ̓ ΤΟΥΟΘ ; χειρ- 
ἔζω. ““ ὕο Τηδπᾶρθ᾽᾽ 70 Ἠιαηαρο, 
εοη μοί, οὗο.--- Ῥα55.: δᾶ -χειρτι- 

(Αὐὐῖο) β 

ἕζομαι. 
διδάξω, ἑπῦ. Ἰηα, οὗ διδάσκω. 
δι-δά-σκω, ἢ. διδάξω, Ρ. δε- 

δίδᾶχα, 1. ΔΟΥ. ἐδίδαξα, ν. ἃ. [16- 
ἀπρ]]οαΐρα ἔχτοτὴ τοοῦ δα} 70 
ἱραο)ι, τη 70)", Θὗρ, 
διδοίην, ΡΥ65. ορῦ. οἵ δίδωμι. 
διδῷ, 8. Ρ6Γξ. εἴηρ, ΡΓ6Β. 58]. 

οἵ δίδωμι. 
δί-δω-μι, ἴ. δώσω, Ὁ. δέδωκα, 

Ι. ΔΟΥ. ἔδωκα, 2. ΔΟΥ. ἔδων, ν. ἃ.: 
1. Αοἴ.: δ. 70 σῖυο.---Ὦ, 10 σ»"αηΐ, 
ἐοηοθαάςο, οὗο., ἃ5 ἃ ρ11.--.(2ΣΦΚ.. Ῥάαβα,: 
δί-δο-μαι, Ρ. δέδομαι, 1. ΦΟΙ. 
ἐδόθην.1. ἵ, δοθήσομαι, Το ὃε σίυϑη 
[Πρ ΠΘηθα Ὡηα βὐγοηρ ΘηΘΩ 
ἕγοιη τοοῦ δο, δκΚίη ἴο ϑωμπβογῦ 
τοοῦ Ὁ, ““ἴο σὶνο ᾽᾽. 
διέβαινον, ἱπιρογῦῖ, ἱπᾶ, οὗ 

διὰ βαίνω. 
διέβην, 2. δοΥ. ἱπᾶ. οὗ δια-᾿ 

βαίνω. : 
διέβησαν, 8. ῬοΥΒ. Ρ]ῈΓ. 2. 

ΔΟΥ, 1πη4, οἵ διαβαίνω. 
διεγενόμνην, 2. δον. ἱπᾶ. οὔ 

διαγίγνομαι. 
διεδίδου, 3. ῬοΙα. 5ἷησ, οἵ 

διεδίδουν, δ ἱπη  οΥ, ἰπηαϊο, οὗ 
διαδίδωμι. 
δῖ-ελαύνω, ἢ. -ελᾶσω, Αὐϊο 

-ελῶ, 1. ΔοΥ,. -ἥλασα, ν. Ἡ. [δι-ά. 
“ΕΘ ΗΤΟῸΡΉ ᾿ἢ ; ἐλαίνω, ἴῃ ΤΟΥῸΘ οἵ 
“τὺ γχἱῆρ᾽᾽ 1, 70 γᾶς ἱμγοισῆ. 
--͵ἼἸ. 70 ολαῦσεο ἱμγοισῆ. 

νος δ ύξα ΝΥ. 

δῖελαύνων, ουσα; ον, Ῥ. ΡῬΙΌΒ. 
οὗ διελαύνω. 
δῖ-έρχομαι, ξ. -ελεύσομαι, 

2. ΔΟΥ͂. -ἤλθον, ν. τηϊᾶ. [δι-ά, 
“ἘΦ γΟΠΡῊ ᾽ἢ᾿ ; ἔρχομαι, ““ ἴο ΘΟΠῚΒ 
Ο7) 5801. ΤῸ σοῆϊ6 ΟΥ ψο ἢ γοισῆ; 
ἰο Ραϑ88, ΟΥ̓ (7948, Οὐ67".---Φ2, Ο ἃ 
τοροχὺ : 70 σοὸ αδγοαᾷ, οἷο. 
διεσπάσθαι, ρΡογῖ. ρα55. ἰηξ, 

οὗ διασπάω. 
δίεσχον; 2. 8οΥ. ἰηᾶ. οὗ διέχω. 
δῖἔχειρτζόμ,ην, ἱπηροζῇ. ἱμᾶ, 

Ῥδ85. οὗ διαχειρίζω. 
διεχέτην, 8. ΡΕ78. ἅμ]. ἰπ)- 

Ῥϑσῇ. νᾶ. οὗ διέχω. 
δῖ-έχω, ἱτηρογῇ, -εἶχον, ἢ, -ἐξω, 

2. ΔΟΥ. -εσχον; ν.Ὡ. δια, “Ὡρετ ἢν 
ἔχω (ποιΐ.), “ ἴο Ὀ6᾽᾽] 70 δε αραγϊ 
ΟΥ αἰδίαπέ;---ὺ 10, 4, νυν 6 θη. οὗ 
“4 Ξϑρδχαῦϊομ᾽ [8107]; οἵ, ῬΙΪΤΉΘΥ, 
ὃ 128; -απ͵ῶῶὖῦ 8, 17, ψὶ Αοο. οὗ 
“ ΜΘΑΒΙΙ8 οὗ ὅραοθ᾽᾽ [δ 99]; οἵ. 
ῬυϊΘΥ,, ὃ 102, (2) ; 116, ξαυ ΠΟΥ, 
{6 βϑραγαύϊοῃ 15 ἀθπούθα Ὀγζ ἀπό 
ΘΠ τὺ ο886. 
διῆγον, ᾿ρο σῇ. ̓ μᾶ, οὗ διάγω. 
διῆλθον, ὥ. 80Υ. ἰμηᾶ. οὗ δι- 

έρχομαι. 
διίήρπᾶσα, 1, δοῖ. ἱπᾷ, οὗ 

δῖαρπᾶζω. 
δῖηρτασμένος, ἡ, ον, Ρ. 

ῬοΥῆ, Ραβ5. οὗ διαρπᾶζω. 
δίήρπαστο, 8. ΡΟΥ5. βίηρ. 

ΡΠΙροτΕ, ἱπᾶ. Ῥαβ5. οὗ διαρπάζω. 
δίΐσταντο, 3. Ῥοῖβ8. ΡὈ]ῈΓ. 

ἱγηρ σε, 1πᾶ. τᾶ, οὗ διΐστημι. 
δὶ ἵστημι, ἢ. (δια)-στήσω, 

Ῥ. -τέστηκα, 1. ΒΟΥ. -έστησα, 2. 
ΒΟΥ. -έστην, Υ. ἃ. δηᾶ ῃ. [διά, 
“ αρεαγὺ᾽" ; ἵστημι, “ἴο οδι86 ο 
βύδαηα 7 (ΤῸ οϑῖιβὸ ἴο βίβηᾶ 
ΔΡαγῦ "ἢ ; Ὠ6Π06) 1. Αὐοὔ.: 1 ῬΥ͵ΘΒ., 
ἐπηροσί., ξαῦ., Θηα 1. 8Δ0Γ.: 7Ὸ 86ΐ, 
ΟΥ̓ 8ἰαίΐοη, αρα7 ].---2ὦ2. Ναοαῦ. : ΤΙ 
ῬΟΥΙ͂,, ΡΙΌΡοτῖ., δηα 2. 80 ὺ. : 8. 
Τὸ βίαηα αρα7 1.---Ὁ, Τὸ 8ἰαπα αἱ 
ἱπίορυαῖς οἵ 5ΒΡ806, ογ" οογίαϊη αἴ8- 
ἰαηοθ8.---3, ΜΙᾶ.: δῖ-στἄμιαι, 
᾿πτηροσῇ. -ιστἄἅμην: (“ΤῸ Βοῦ οῃθ᾽ Β 
561 ἀραῦῦ ἢ ; Πρη66) ΟΥ βονϑυϑὶ 
ῬΟΥΒΟΏΒ, οἔο.: 70 βίαπα αραγὲ, αὐ- 

γῳν.- 



ΝΟΟΑ͂ »'ῦξ' ΝΥ. ὃ9 

υἱὰ ἐ)ιοηηδοῖυ68, Οροη ἰδ6 γαηζδ; 8,! 

δἵκ-αιος, αια, αιον, δ]. 
ὰ -Ἰθ:06 1 (ΟΥ 605] 
ὈΟΘΙΟηρίηρ ἴἰο, δίκτ-η "ἡ; 6106) 
«Τιιδί, γἱσἠξ:---τὸ δίκαιον, 7106 ; 
ϑ, 19: 566 δῦ. ὃ.--- Α5. ϑιαρρῦ.: 
δίκαια, ων, ἢ. ΡΙΥ. ὑἱδέ, ΟΥ 
γσἠὶϊὶ, ἐμ. 
δῖκαι- τοσὕνη;, -οσύνης, 

[δίκαι-ος, ““ 7αδῦ 5 μὴ ΤῊΘ Ἰωρῖβέις, 
οἵ π6 δίκαιος ̓; ὨΘΏ06) ὑδίϊοο, 
τ᾽] σὨη688. 
δίκαί-ως, δᾶν. [ἰἅἃ.] (΄“ Αὔδον 

8 ΤηϑΉΠΘΥ Οὗ ὑμ6 δίέκαιος᾽᾽ 
ὨΘ6Π 66) ἄρσεν γι σμέϊῳ. 
δίκ-; ης. ἢ. (ὙΠαῦ ΒΪΟῊ 15 

ΒΏΟΨ, 15 μηδ οϑῦ, ΟΥ ρραγθηῦ,᾽" 
εἰε., διὰ ΕΘ, “ἢ Οαβξοση, ἘΞΩΡῸ ᾽ἢ; 
6 Π66) 1. Δἰσηὶ.---2. 7ιιδίϊοο, αι, 
οὖο. ---3, 0) αοἴϊοο 97 7506. ---- 4, 
αι 5 αοίίοτι, ΟΥ̓ Ῥοπαϊίῳ, «ννανα- 
Θα ὈΥ ἃ πᾶρσο :---δίκην ἐπιτιθέναι 
ὧν, ἰο τηηιοί ρεηῖϑ)γηηθηΐ 707' 
ἕῆοϑε ἐμίησα ἴθ ωὐδίοι; 8, 10;-- 
ὧν -- ἐκείων, ἅ [ΡΥ700. τοοῦ 
δικ -- δεικ, ΏΘΠΟΘ δείκ-νυμι, 
ϑκίη ἴο ϑαηϑβοχὶῦ στοοῦ 10, ““ ἴο 
580. 

δῖ-ότι, οομ]. [ΤῸΥ διὰ τοῦτο, 
ὅτι, ““οῃ δοοοιηῦ οὗ 5, ὑπαῦ᾽᾽ 
ΤΆΦΟΥ, δεοαῖι86 ἱμαΐ, ἱπαδηϊμοἢ, 
6.8. δῆς. 

δισ-χῖλίἵοι, χῖλζαι, χῖλζα, 
ὩΠ1. 86]. [δές, “ὑνίοθ᾽᾽; χιλῖοι, 
“ἐῷ ὑπομπδϑηᾷᾶ ᾽7 (“ ὙνῖοΘ ἃ ὑδοιι- 
δ ηα ᾿; Ὠ6Πη606) 7Ζο ἱμοιμδαπα. 

διφ-θέρα,, θέρας, ἴ. [ἴοΥ δεφ- 
θέρα; ἴτ. δέφ-, ““ ἴο Βοῦῦ61:) ᾿᾿ ὈΥ 
“ΜΟΥ Κίηρ πυνϊ ἢ ὑῃ6 Ὠδηαᾶβ ; ἤθῃοΘ, 
Οὗ Ὠϊᾶθϑ, ““ἴο ΡῬΥΘΡδΙ "] (Οἔ 
δαθ9: “Τμαὺ ψὩΪο ἢ 18. Ρ76- 
Ῥδύθα᾽᾿ ; ὮΘΠ06) 4 ργεραγοα λπῖαο 
ΟΥ ἐζίη; ἴραΐ}67". 

δί-φρ-ος, ου, τὴ. (6 ᾿αὔον ἢ.) 
[οοηὐγ. τ. δί-φερ-ος, τ. δις, 
“" ΟΒΌΙΥ ᾿᾿ ; φέρ-ω, ““ ὕο ὈΘΑΥ Ο7᾽ 
ὉΔΥΥΎῪ " (ὁ Τρδοῦ ἡ ΏΪΟΉ ὈΘΔΥΒ, Ο)" 
ΟΑΥΤΪ65, ἀΟΙΌΙγ ἢ; ἤθῆσθ, “Ὃ ἃ 
εὐ αϊηρ ὈΟοΔΙ ἴου ἵνο ὈΟΙΒΟΙΒ᾽᾽ἢ 

Α εδαγῖοί, ΜΏΘΟΠΟΥ ΤΟΥ ΜΆΥ ΟΥ̓ 
{Ἀγ 6]! ηΡ. 
διώκω, ἔ. διώξω, Ὁ. δεδίωνα, 

1. ΔΟΥ. ἐδίωξα, ν. ἃ. 170 μιν) δίι6, 
ὁμαϑ6 [ὈΥΟΌ. ἃ Ἰθησ  μοηρα ολτὴ οὗ 
δίω, ““ἴο Παὀ᾽᾽ ; 4150, ““ρνυὺ ἰο 
ΠΟ ὐ,᾽ οίς. ; ακίῃ ὕο ϑδηῃβ. χοροῦ 
ἯΤΟ ]ς 
διώκων, ουὅσα, ον, Ῥ. ῬΓ65. οὗ 

λάνω: 
διώξας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 80Υ. οὗ 

διώκω.- 
δὺ- ὥρυξ, ὠρὔῦχος, ἢ. [ἴοΥ δι- 

᾿ ὥρυχ- ςι ἔτ, δέ- ἄν: “ΠΣ ΟΠ. 7.2 
᾿ωρῦυχ;: Ἰοηρϑμοποᾶ ἔΥΌΤΩ ὄρυχ, 
ἃ τοοῦ οὗ ὀρύσσω, εἰ 1ο αἰσι 
( ΤΗδὺ ΒΟ 15. ἀπρ' ὑΠΥοιρΡὮ ἢ 
ἐὺ ῬΙΔΟ6 ; Π6Π06) 4 εαπαϊ, οἴο. 
δοθῆναι, 1. δοΥῖ. ἰηἴ, ρΡα88. οὗ 

δίδωμι. 
δοίην, 2. 801. ορῦὺ. οὗ δίδωμι. 
δοκέω, ἴ. δόξω, δοκήσω, Ρ". 

δεδόκηκα, 1. 8ΔΟΥ͂. ἔδοξα, ν. ἃ. 
διηα π.: 1. Αοὔ.: 1 ΟὈ͵]θοὐύνϑι 
ΟἸααβ6 : 70 ἱἰμίηλ, διρροϑο, ἵηια- 
σίηο.---ἃ. Ναυῦ. : δι« 710 δθθῆι, αῬΡ- 
»6α7". --- Ὄ. ΤΡ Ι5.: ἐδόκει, 7ὲ 
8ϑδεηηδα ΟΥ̓ αρρεαγϑδᾶ; --. αὖ 7, 1, 
ἐδόκει ὨδΒ ἴου 1ὖβ ᾿βαθήδοῦ ἸπῸ 
ΟἸδιιδθ εἰς. .. μαχούμενον.---ΕΟ. 
ΟΥ̓ ὑθ1 ΡῈ: 70 8εθηιν σοοα, αΡΡΦα" 
τίσηξ; ἰο ὃὲ γεδοϊνεα, ΟΥ̓ ασγοεα, 
μροπ;--- ὃ 8, 20, ἔδοξε 85 ταῦτα 
ΤΟΥ 15. βαιθ]οοῦ [ὃ 82, α]Ἱ. --- ἃ. 
Ί ΤΠ) δῦ. οὗ Ρούϑοῃ [ὃ 103]: 70 
δρρῃν φοοα ὥὕο, εἰς. ---- ἸΤΩΡΘΙ5. : 
δοκεῖ μοι, 7ὲ ϑ8θεηη8 σοοα ἰο Ὥϊ6, 
1.6. 1 56. ἢν ορϊηπϊοη; 8, 18 :-- 
ἐδόκει, τέ δοοημεα φοοα,, ἰΐ τσὰϑ γ,6- 
βοϊυοα;; οἵ, [ὃ 82. ἃ] νυ ῬΥΪΤΊΘΥ, 
δ157.---Ο, ὙΥ10} Τηΐ,: ΤῸ δὲ γορείοα 
ΟΥ̓ αφρογηθα ὕο ὉΘ, οἶς. ; ἴο δαῦθ ἐδ 
ομαγ᾽ αείο)" οἵ Ὀοΐηρ', εἔο.: 4,1 ; 9,8. 
δόλ-ἴος, ἴα, ἴον, 84]. [δόλ-ος. 

“4, αὶ ΤῸ ἤβἢ ; ὮΘΙ6Θ, ““ ΘΠ Π- 
πἰηρ,᾽" οἰο.1] [““ Ῥογύδιηἷηρ ὧθ 
δόλος ̓̓  ; Π6Π06) ΟἸηηηΐης, οὐαζίῳ, 
αοοοϊἐζμὶ, ἐγ ας 6) ΟΊ1ι8. 
Δόλοπες, ων, 1. ὈΪγ, 7:6 

᾿ Ζυΐζορεϑ ΟΥ οϊορίαηϑ; ὃ ῬΘΟΡΙΘ οὗ 
ἤθηΟΘ, 85 Πδυΐηρ ΒΌΘΗ ἃ μοῦσα) ἐμ ββαυ, πῃ Νογύμοσῃ αὐσθθοθ. 

μμ ὐ ὅν Ὁ οὐδ». νὰ 
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δόξας, ασα; αν, Ῥ. 1. Δοῖ. Οὗ | ̓ϑ5βηιοα 85 2. ΔΟΥ. ἃ Ρογῇ,, ἴὸ 
δοκέω. 
δόξω, [αὖ. 1ηἅ. οἵ δοκέω. 
δόρἄ τα, ποη. μα δοο. Ρ]ΌΥ. 

οὗ δόρυ. 
δορκ-άς, ἄδος, ἴ. [δορκ, ἃ 

τοοῦ οὗ δέρκ-ομαι, ““ἴο ἸοΟΙς, 5606᾽); 
ΠΘΏΟΘ ““ ἤο ρΊΘδτΩ, Πα {τ ἘΠὸ 
6γ6}] (“" ΤΠ86 αἰδατηΐηρ, ο)" ΠΆ5Π- 
ἱηρ, ΟὨΘ᾽; ὨΘη00) “π ατέεῖίορο ΟΥ̓ 
φαζεῖίο, Υ ΙΟῚ οΟὈὔαϊποα 15 τοοκ 
ὨΘ ΠΟ ἔγότχη ἰὑϑ Ιαγρὸ ὈτΊρῦ ΟΥ̓ 68. 
δόρπη-στος, στου, Πι. [ἴοΓὙ 

δορπε-στός ; ἴΤ. δορπέ-ω, “ὔο 
ὅδ Κα ΒΈΡΡΟΣΥ ̓ (“αὶ ἰακίηρ 5ὰ}- 
ῬΟΙ; ΠΘΠ00) ϑ'ωρρο)"- ἐλ :--αμφὶ 
δόρπηστον, αδοιέ 5006)" -ἔϊηϊο; 1.6, 
«οὰῦ ὑμπαῦὺ ὑΐγηθ ἴῃ ὑπὸ ουθηΐϊηρ 
Ὁ ΠΘ ΒΌΡΡΘΥ Ὑγ85 15.8}}10 ὕα ΚΘ : 

δόρυ, δόρᾶτος, ἢ. (““ ΤΊΠΙΘΒΕΥ, 
8 ΡΙΔΠΚ,᾽" 85 τηδαθ ἔχτῸπ|Δ [6]]οα 
ψνοοᾶ; Πθπορ, “086 βῃαϊ᾽" οἵ ἃ 
ΒΡΘΑΙ ; Ἀ6Π606) Α, 535}έ6α7, ἴαποθ 
[ἀΚίῃ ὕο ὅδηβ. αάγηι, “γνοοα᾽᾽]. 
δοῦλ-ος, ουὅ, 1η. [ῬΓῸΡ. Ι͂ῸΥ 

δέ-ολτος ; {1 δέ-ω, “ἴο Ὀϊπα᾽᾽; 
ὕλ-ος, “ὙνΏ016᾽] (“Οπθ ὙΒΟΙΥ 
Ὀοιιηα ᾿᾿ ; ΠΘΠΟ6) 4 5ἰαῖϊφ. 
δοῦναι, 2. ΔοΥ. ἰηῇ. οἵ δίδωμι. 
δουτ-έω (-ῶ). ἢ. -ἥσω, 1. ΒΟΥ. 

(ἐ-δούπ)- σα, 2. Ῥ. (δέ-δουπ)-α, 
ν. ἢ. [δούπ-ος, “ἃ ΠθανΎ 5οι᾽}} 
Τούπαζεα μοαυῃ δομπα ; ἰο αζε ὦ 
οϊαης, οὔο. 
δράμοιμιι, 2. δῖ. Ορῦ, οἱ 

τρέχω. 
δρετᾶν-η-φόρ-ος, ον, δϊ. 

[ἴοῸΥ δρεπᾶν-ἡ τφέρ-ος, ἴγ, δρέπᾶν- 
ον ““ δι βουύῃθ᾽ ; φέρ-ω, ““ἤο ὈΘΑΓ 
Ὁ ὉΒΣΕΥ 1 (“ Βοατίηρ, Ο᾽" ΟΔΥΤΥ - 
ἀηρ,, ἃ Βουῦῃθ ΟΥ βουῦμῃθ5᾽"᾽; ὨΘ(6) 
ΟΥ ννδυ-ομδυϊοίβ ; ϑεψίμε- για; 
βδομίμεα, 
δρέτο-Ἄἄνον, άνου., 1". [δρέπ-ω, 

“ἴο0 {λα σὺ οὐ, ΟΣ (“ Τπαὶ 
ΠΟ ὈτΌΔΚΒ, 9» οὔἱδ, οἵ᾽"; 
ἮΘΠΟΘ) Α βομίμο, ἃ Ὀγοακίηρ ον" 
ουὐίϊηρ ΟἿ {116 ΟΥΟΡΞΒ. 

δρόμ.-ος.ου, ἴῃ. [τοοὗ δρομ,, 
οοπμθοίρα νἱ} ἔδραμον, δέδρομα, 

- 5 ..Ὁὃϑὃ.ὃϑὅΠΙ.....".-.---ὀΘΟ-.-ςς-.ςς-ς-ςς.-.-ςς-ς-ς-.-- 

τρέχω, ““ἴο Τί ̓̓  ; 566 τρέχω] Α 
γα ηΐηες :-- δρόμῳ, (υἱέ γμππΐης, 
ϑ αἱ 7 ςρορὰ ; 8, 18. 

όμιῳ ; 566 δρόμος. 
ἀν τῳ [. δυνήδομαι, Ῥ. 

δεδύνημαι,,. Ὑ. .τηᾶ, Ὥστορ,. : 1, 
1Ὸ ὃδὃὸ αὐϊ6.---2, ΛΒ Τηΐ.: 70 ὃς 
αδίο, ΟΥὨ παν ἐμ ροιῦο)", οὗο., ἴο ἀο, 
οἰς.---3ὃ. Ι ΊΡΗ Αοο. : 70 ὃ6 ὠογ δι, 
ἰο ὃς εφιϊυαϊοηέ ἰο.-- 4, 10 παῦς 
φοιῦογ", ὅθ ροιυο» γεΐ. 
δὔνάμενος, ἡ; ον, Ῥ. Ρ͵ΟΒ. οὗ 

δύνδμαι. 
δῦναμ.-ις. ιος. Αὐίὶο εως, Ν 

[δύναμ-αι, ““ἴο Ὀὸ 8016} (“ . 
Ὀοῖηρ᾽ 8016, ὁ)" “" Βαν 1 ρ Ῥοννε σα ̓ς 
ΠΘΠ06) 1. ῥοισον", ἴῃ ὑπ ᾿νὶᾶρδῦ 
ποοορίαύϊζοη οὗ ὑπ6 νοτᾶ.΄ - ὦ. 
Το) 665, ἐγ ΟΡ 8, οἴοι; 1,6. 
δύνασθαι, ἰηἴΐ. ρμχθ8. οἵ 

δύναμαι. 
δῦν-ἄάστης, ἄστου, 1. [δύν- 

ἅμαι, ““ὕο 6 Ρονου α] (“Ομ0 
ὙΠῸ ἰβ ῬΡΟΜΘΥΓΙΙ ̓; ΒΘη00) “ 
»),Ἴηοῖραϊ }ε6)" 807),  οιῖς , Ῥ Ἴηςε. 
δῦν-ἅτός, ἄτή, ἄτόν, 86]. 

[δύν-αμαι, “ὕο Ὀ6 4016 1. Οὗ 
ῬΟΓΙΒΟΙΒ: «40ϊ6, οαραδῖο.---ὦ, ΟἿ 
ὑπίηρσβ: «ἌΑἀίε ἰο δὲ ἄοῃο, οἷο.; 
»ροϑεϑῖθι6.---3, Τοιρογ γαῖ, ἐηηεοπίίαι, 
οὗο. δῦ ΟοΙηρΡ.: δύνατ-ώτερος ; 
Ξ.Ρ.: δύνατ-ώταάατος. 
δύναᾶτώτερος, πὸ νὼ 

δύνατός. 
δῦνήσομαι, 1. ζαύ. 1πὰ. οἵ 

δύναμαι. 
δύνωμαι, 

δύναμαι. 
δύο οἵὐἵ δύω (ἄδῃ. «δια δέ. 

δυοῖν), ἀπ] ΠΌΙΤΩΘΙΆΙ, 84]. Ζο ; 
-- αὖ 1,1 ἴῃ αὐτὶ θαύϊδοη ἤο 8 
ὈΙΌΤΆΙ ποτ, παῖδες [κί ἴθ 
ἀκ τυν ἔνμυ Ἄν Ὸ "1. 

ανὸς. ἢ; ον, Ῥ. ΡΥ68. 
Ἄς Ν 1. δύω :--ἥλιος δυόμενος, 
δείἐη βιώγυς διε) δεί. 

δυσ-πόρευ-τος, τον, δᾶ]. 
[δύς, “αἰΠου]ὺν ᾿᾿; πορεύτ-υμαι, 
“ [0 ΟΥ̓ΌΒ5 ᾽ δέ βίοι ἰο δε ογοδϑε(, 
λμαγὰἃ ἰο ρα88. 

500 

ΡΙΌΒ. 5.0]. ο 



νΟΘΑ δΌΣΑΔΥ. ΕΗ 
δύσ-πορ-ος, ον, δα]. [{οΥ 

δυσ-περτ-ος ; ΤΥ. δύς (ΠΒΘΡΑΥΔΌΙΘ 
Ῥγθῆχ), ἀοηῃούπρ “αἰ ΠουΙὺν " ; 
περ-ἄω, ““Ὅο 855 ΟΥ̓ τγἱνουβ, 
εἰς.: 10 ὃ ραδδοα εὐἱϊ αἰβιοιἐῳ ; 
δοαγοοῖν ἰονῦο ραξδοα ΟΥ̓ ο)") 0556. 

1. δύω (ἀ]8ὸ δύνω), ἔ. δύσω, 
1. 8ΔοΥ. ἐδῦσα, ἰῃ ϑδούῦϊγο [Ι͂ΌΥῚῚ, 
Υ. Π.--Μίῖα. δύομιαι, ἴ. δύσομαι, 
1, 801. ἐδυσάμην. Οὗ ὑπ Βραγρη- 
Ἰγ Ροάϊΐθβ : 70 5εί. 

2, δύω ; 866 δύο. 
δῶ, δῷ, 1. δῃηᾶ 8. ρΡεχ8. βίῃρ. 

9. ἃού. ΒΒ]. οὗ δίδωμι. 
δώ-δεκα, πυπ. 84]. ᾿η660]. 

[ἴογ δυώ-δεκα ; ἔτ. δύω, “ὑνο᾿" ; 
δέκα, “θη. (“ Ὑνο δμὰ ἔθη ᾽ ; 
ἃ.6.) Τιρεῖυθ. 
δῶ-ρον, ρου, πῃ. [δω, τοοῦ οὗ 

δί-ξω-μι, “Ὃἢο ρἷ'νο (“ Τηδῦ 
ὙΒΊΟΗ 15 βρίνϑῃ " ; Ὠ6η06) 4 σὺ, 
»γ᾽ 65θηΐ. 
δώσω, ἔαπύ. ἱπᾶ. οὗ δίδωμι. 

"  ἐπῖν. 60η1.. [[10ὲ “εἰςάν ἡ “Ὑ. 
εἰ, “11: γειῦύΐοὶα ἄν] 
ΘΠ] αμοῦϊνα πιοοῦ : ζ70) ἐμαΐ οἵ 
80 ὃ ἱμαΐ; 1 παρῖίῳ :---άν μή, ῦ 
ποί, 1.6. ἐχορρί, εὐηῖ685; 4, 12, εἰς. 
ἐάσω, Ταῦ, Ἰηᾶ, οὗ ἐ ἐάω. 
ἑαυτοῦ, ἧς, οὔ (αὑτοῦ, 

ἧς, οὔ), τοῆοχῖνϑ ΡτΌῃ. οὗ ϑὅτα ρϑυὺ- 
50η. ΟΥ̓ δϊηιδεζ, λέ» 5617. ἐΐδε: 
- τοὺς (80. στρατιώτας) ἑαυτοῦ, 
᾿ξ οὔ Ὥ.6Ν ;---ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ὺν 
ἐπεηιδεῖυθ8 ; --- ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο, 
(δεεαῆιθ ἐμ μιϊρηϑο! 7, 1.6.) δεραηιθ 
ἠϊηιδοι  ἀσαϊΐϊπ, γ᾽ οἰμγηο ὦ ἰο ἢ}ιῖ8 
δέη868, δύῶς . ὅ,. 17 :---τὸ (80. 
μέρος) καθ᾽ αὑτούς, ἰδ6 ρῬαγέ οὐθ)" 
αραϊηϑὲ ἰξοην. 
ἐάω, ἢ. ἐάσω, Ρ. τὸν ἢ ΒΟΥ, 

εἴασα, Υ. τ. 70 αἴϊοι, 51) 6)", 
»εγ η1ΐ. 

ἐβόα,, 8. ΡΟΥΞΒ. 5ϊηρ. ἱπρΡ Υ, 
ἰηᾷᾶ. οὗ βοάω. 
ἐβόων, 8. ῬΕΥ5. ὈΙαΤ, ἱπη ρου. 

ἐπα. οὗ βοάω. 
ἐβρέχθην,1 . 8ΟΥ. ἴημα, ῬΆ85. 

οἱ βρέχω. 

ἐγγύς. κᾶν. [ακίῃ ὕο ἄγχι, 
“ὁ η6527᾽] Δέεαν", πῖρλι αἱ Παπᾶ.--τ 
Υγ1 ὅθη.: ἐγγὺς βλδαλενοι, πεῶν" 
ογ6 αποίμον. ἘΣ ΟΟΙΩΡ. : ἐγν 
γύτερον;, ἐγγύτέρω " ΒΏ.;: ἐγγὕ- 
τάτω; ε ὑτᾶτα. 
ἐγγύτἄτα, ἐγγὕτάτω, 

ἐγγύτερον; 566 ἐγγύς. 
ἐγενόμην, ἢ. ΒΟΙ. ἱπᾶ; οὗ 

γίγνομαι. 
ἐγκέλευ-στος, στον, 84]. 

[ἐγκελεύτ-ω, “ἴο πρὸ ΟὨ᾽ 
ὔ» σοᾶ ΟΉ, ., ϑέϊηυιϊαϊοί, οὔο. 

ἐγ- κρἄτ- ἧς, ές, Δα]. [[ῸΓ 
ἐν- κμᾶτ-ής ; ἔν. ἐν, “ἴῃ " ; κράτ- 
ος, “ῬονΘΙΥ᾽ἢ (“ Ηδνίηρ' 'ἴπ ΟΠΘ᾽ 
Ῥον ΟΣ ἡ; ἤρηῃςθ) ΥϊΪ8 ἄθφῃ.: 
ἡγτὰ γχαϑίεγ οὐο}", ἴγν Ῥοϑϑοδϑίοη ΟΥ. 
ἔγνων, 2. 8οΥ, ἱπᾶ. οὗ γι- 

γνώσκω. 
ἔγνωσαν, 8. ΡΟΙ5. Ρ]αΣ. 2, 

80}. ἰηᾶ, οὗ γιγνώσκω. 
ἐγώ, αδῃ. ἐμοῦ, 6ῃο] 1ὑϊο μου, 

ῬΙΌΏ. ΡΘΥ5. 7.-- Ὁ} ΘΟ Ϊο γε: 
ἔγωγε; . ᾿πάᾶεοα, 1 αὐ ᾿εαδὲ [ἀκ 
ἴο ὥϑδῃβ. αἀμαῆν (ΞΞ ἐγών). 
ἐδάκρυον, ἱπηροτῖ. ἱπᾶ. οὗ 

δακρύω. 
ἐδαπάνων, οομδγ. ἱπηροσῇ. 

1ηα. οἵ δαπανάω. 
ἔδεισα, 1. δογ. ᾿ἰπᾶ. οὗ δείδω. 
ἐδεῖτο, 8. Ρ618. βίῃρ. ᾿πῃροιῖ, 

ἰηᾶ. γτη]ᾶ, οἵ δέω. 
ἐδεχόμην, ἱπροτῖ. ἱπᾶ, οὗ 

δέχομαι. 
ἐδόκει ; 566 δοκέω. 
ἐδόκουν, οομύν. ἱπροχῇ, ᾿πῃᾷ. 

οὗ δοκέω. 
ἔδοξε ; 566 δοκέω. 
ἐδούπησα,, 1. δοΥ. ἱπᾷ, οἵ 

δουπέω. 
ἐδύνάμνην, ᾿παρον, ἱπὰ, οὗ 

δύναμαι. 
ἐδύνω, ἴον ἐδύνασο, 2. ῬΘΥΒ. 

Βίηρ', ΡΤ , πα, οὗ δύναμαι. 
ἐδυόμνην, ἱπιρογῇ. ἰπα. τηϊᾶ, 

Οὗ]. δύω. 
ἔδωκα, 1. 8οΥ. ἱπᾷ. οὗ δώ 

δωμι. 
ἐζεύγμενος, ἣν, δύ, ΠΕΤΕ: 

Ῥᾶξβϑ, οἵ ζεύγνυμι. 
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ἔζων, αιἃ Ἰαΐοῦ ἔζην, ἱπ)- 
Ῥοσί. ᾿ηᾷ. οὗ ζάω ; 866 ζάω. 

ἐθαύμιἄσα,, 1. δΔοΥ. ἱπᾶ. οἵ 
θαυμάζω. 

ἐθέλω, ἢ. ἐθελήσο", Ὁ. ἠθέληκα, 
1, δοῦ. ἠθέλησα, ν. Ὦ. [Δηούῃο 
ἔογτη οὗ θέλω] 700 ιὐἱϊϊ, δ6 ευἱϊΐηρ. 
--2. 170 τοΐδ},, ἀοδῖγο, οὔο, 
ἐθέλων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΓ685. οὗ 

ἐθέλω. 
ἐθέμην, 2. δῦ. ἱπᾷ, π)ϊᾶ. οὗἉ 

τίθημι. 
ἐθεώρει, 38. ΡῬΟΙΒ. 5ηρ'. 10. 

τῃἷα. οὗ θεωρέω. 
ἔθνος, εος ους, ἢ. 

»εορίε. 
1, εἶ, οοη]. 17:---εἴ-γε, 17 αἱ 

ζεαϑί :-ττεἰ μή, Ὁ) ποῖ; εἰγιῖοδα; 6- 
οερί. 

2, εἶ, 2. Ῥ6Υ5. βίηρ. Ρ͵68. ἰηἃ, 
οὗ εἰμί. 

εἴα, 8. ΡΟΙΒ. Βίηρ, ἱτ Ρ ΓΕ, ᾿πηᾶ. 
οἵ ἐάω. 

εἴασα, 1. Δογ. ἰηά. οὗ ἐάω. 
εἰδέναι, ΡοΥῖ. ἰη. οὗ εἴδω ; 

566 εἴδω. 
εἴδητε, 2. ΡΟΥΒ. ὈΙΌΥ. 2. ΔΟΥ͂. 

νγ΄; οἵ εἴδω. 
εἶδον, 2. 8Δογ. πᾶ. οὗ εἴδω. 
εἰδότες, Ιη850. ΠΟΙῚ. ΡΙΌΥ, οἵ 

εἰδώς. 
εἴδω (Ρτο5. ποῦ ἴῃ 156), Γαῦ. 

εἴσομαι, 56]ο}ὴ εἰδήσω, 2. ΔΟΥ͂. 
εἶδον (ΠΟΥ. ᾿ἴδὲ, 5110]. ἵΐδω, ἢς, 
9. ορὺ. ἴδοιμι, ἰηῇ,. ᾿ἴδειν, ρΡατγῦ. 

Α παΐίϊοη, 

ΜοΟΑ. »ΌΖΑΔΛΥ. 

εἰδώς, υἷα, ὅς, Ῥι ρμογχῇ. οἵ 
εἴδω ; 566 εἴδω. 

εἶεν ; 566 εἴησαν. 
εἴην, ΡΓ65. ορῦ. οὗἉ 1. εἰμί. 
εἴησαν (εἶεν), 8. Ρ6Ι5. ΡΙΧ. 

ῬΙ685. ορῦ. ο 1. εἰμί. 
εἰκ-αζω, ἔκ, -ἄσω, Ρ. -ἄκα, 

1. 801. -ἄσα, Υ. ἃ. [εἴκ-ω, “ἴο Ὀ6 
11Κ6᾽᾽ (ἸῸ τ κὸ ἴο 6 κ᾽": 
ἤθησθ, “0 ᾿ΙκΚθῆ, ΘΟΠΊΡΕΙῸἦ; 
ὮΘΏΟΘ, ““ἴο 1ΠΪΟΥ ὈΥ σοι ρα ηρ᾽᾿; 
ὮΘ6Π06) 75. δοη)οοίμγθ, δρροϑε, 
ἱηιασῖηθ.----Ῥα88.: εἰκ-αζομαι, 
Ῥ. -ασμαι, 1. ΒΟΥ. -άσθην, 1. ἴ. 
-ασθήσομαι. 
εἴκοσι(ν), πιχη. δα]. 160]. 

Τιροίῃ [κὶη ἴἤο ὅδ. υἱδιςαῖὲ 
(οοηὐΓ. ΕἾ, αυὶ, ““ ὑνο᾽") ; ἀαραηξ 
(οΥἱρῖη] [19οὐ οὗ ἀαρςαΉ), 
6 ᾽᾽ ; ὦ, ΒΌ ΠΧ); ΨΏΘΠΟΘ 8150 
Ταῦ. υἱσίηίϊὶ]. 
εἱλόμην, εἷλον, 2. δογ. Ἰηᾶ. 

ϑοῦ. αηα π)14, οὗ αἱρέω, 
, εἴτ ἐν ἢν ὄνομαν. Ὑ, Ἢ.: 1, 

ΤῸ ὃ6. --- 2. ΜΙᾺ αθη.: 84. 7Ό 
ὃς ἐμ Ῥ»ῸὴΟρον 2 ο7, ἴο δεοίοηρ ἰο; 
1,6; 4,9, εἰς.---Ὁ. Τὸ 6 ἐδ »αγΐ 
67, οὖσ, ; ὅ, 21.--6. 70 ὃο ο7 ἰδέ 
φῦ)" ΟΓ ; 2, 3.- 3, Υ 1 Ταῦ. οὗ 
ΡΟΙΒΟΙ : 710 ὃς ἴἰο ἃ ῬΘΥΒΟΙ, ἴ,6. 
οἵ 6 ῬΘΥΒΟ ἃ5 βιυθίθοῦ : 17ὉῸ 
ἤανε; οἵ, Ὦ, Ἵν οἷδ.ι 5 101. ΟἿ» δῇ. 
ῬΥΪΙΊΘΥ, ὃ 107, 6.---4., ΤΙΏΡΘΙΒ.: ἃ. 
ἦν, ἐξ ὡὐὧαϑ ρμοϑϑῖδί6 ΟΥ̓ ΟΠΘ6, οἸ δ᾽ 
μυϊσιηε; ὅ, 8 ̓ πποὺκ ἣν, ἐξ τοὰϑ ἰηι- 
ροϑϑδίδϊε; 4, 4: ὅ, 6, εἰς. ---- Ὅς 
ἐστίν, ἐῤ 56 ροβεῖδίο: --- ἐστὶν 
λαμβάνειν, τὲ 86 ροϑϑῖδΙο ἰο ἰαζο, 
ΟΥ̓ Οη6 ηιαρ ἰαζε; ὅ, 8; -- οὐκ 

᾿ἰδών), ῬοΙΙ, τϊᾶ. οἷδα (2. ΡΟΓΕ. 
ἐξ ας, οἰδάσθαὰ, οἵσθα, . ναῖε. 
ῬΙΟΥ. ἴδμεν ἴοΥ οἴδαμεν, τη ροΓαῦ, ᾿ς 
ἔσθι, Βι0]. εἴδω, ορῦ. εἰδείην, πη. 
εἰδέναι, Ῥατῦ. εἰδώς), ΡὈ]αροτῇ, ᾿ ἐστίν), ἐξ 8 ἡπροδϑδίθϊο [ἴοὐ' ἐσ-μί, 
ἤδειν, 2. ΒΟΥ, πϊᾶ. εἰδόμην, Υ. ἃ. δκίη 0 ϑ'αηβοσίῦ τοοῦ ΑΒ, “ Ὅ0 
ἸΥΥῸρ. 70 ἄποισ; ἴο ρεγοεῖυθ Ὁ ᾿ 
ΤῊΘΏ ΓΑ] ΟΥ̓́  ῬὨΥϑίοαγ. δ" 
ΤῊΘ ρΡοσυῦ, δῃᾶ Ρ]ΌΡΟΥ, αΥῸ 16- 
Βροούϊννοιν 804 ἃ8Β 168. δῃηᾶ 
πη ρουῖ., υἱΖ., 1 ἄποισ, 71 ποιὸ; 
ἢ 1, ΤΙΟ]]ον ηρ : 
ἢἤοιρ. 

(1) ἀποιῦ. 
ΤῊΘ 2. 80... εἶδον δηᾷᾶ 

ὦ, εἴ-μιι, ν. ἢ. 70 σο; ὙΠ ΟΒΌΪΥ 
ἴὴ ἔπύ. ἔογοΘ [αἰκίη ἴο ὅδ, γοοῦ , 
“τ ΡΟ Ὁ, 

εἴναι, ΡῬγτο5. ἰηξ. οὗ 1. εἰμί, 
εἰττεῖν, ᾿ἰηΐ, οἵ εἶπον. 
εἴ-περ, οοηΐ. [εἰ, “1 "; πέρ, 

εἰδόμην ἈΡΡΙ͂Υ ὕο ὑπ βἰβιηῦ, νἱζ.,  “" Ἰηαρρᾶ "7 127 ἱπαορα. 
(1) δαῖτ [ακὶη ὕο ὅϑηβ. γοοῦ Ψ10, 
“10 ῬΘΥΌΘΙ͂ΥΘ, ΚΠΟΥ ᾽]. 

εἶπ-ον, 2, ΔοΥ., 1. ΔΟΣ. εἶπ-α, 
γ. ἃ. ψἱΠουῦ ΡΥΟΒ,.: 1, ΤῸ ϑδαψ, 
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8ρεαΐζ.---.2. ΤῸ ἰο], γ»οϊαίθ, ὨϊρΉ- 
ὠοη [κῃ ἴἰο ὅδηβ. γοοῦ ΥΑΘΗ, 
“ἐ ἤο 5068Κ ᾽᾽. 
εἰπών, οὔσα, όν, Ῥ, οὗ εἶπ- 

οΟν».- 

1. εἰς (Αὐἰΐο ἐς), ῬΥθΡ. ρον. 
δο.: 1. Ζηΐο, ἰο.----Υ Ὁ} νΟΥΌ5 οἵ 
τοϑῦ, ο δθηοῦθ ργθυϊοῦβ τηούΐοι 
Τη10 ΟΥ̓ ἰο δι ῬΙδΟΘ, εἰς., αν ἀοΐπρ, 
οἰξ.. βογσηθύῃίηρ' τη. ἰὺ :---οἩἰς Κασ- 
τωλοῦ πεδίον ἀθροίζονται: 90 1ηἴὸ 
ὴ6 γρ]αϊη, 90.7Γ Οαδίοϊιδ, απὰ ἐΠι67)6 
γι 567") ; 1.6. ηγιδί6)" ω ἐΐ8 γρίαϊη, 
ΟΓ Οὐβξίοϊεια; 1, 2:--ππαρῆσαν εἰς 
Σάρδεις, σαῆι6 ἱπηΐίο ϑαγ αἴ8, απὰ 
1067)}6 Τγοϑοηΐ ἵπ ἰξ; 1.6. αγγέυρα αἱ 
7) 15. --- 2. Οὗ ἰτὴ6: ὥ ἰο, 
εἰ, ὠρηἰϊ], ἰο.---38. Οὗ ἃ ῬΌΓΡΟΞΒΘ, 
οἷς. 10)..---4, ὙΥΙΌΠ υτηΘΓΑ]ὶ δᾶ- 
Ἰοούϊνοϑ : ἃ. Ὁ» ἰο, ἰο ἐμι6 τμηγ67" 
07.---Ὁ. Οὗ δυγδηροτχηθηῦ, οἰς.: Βῳ. 
-- 5. Τὸ ἄοσδμοίθ τοϊοϊΐοη ἴο ἃ 
ΤηϑυοΥ 75) γοσαγα ΟΥ̓ υὐἱίμ, γοδροοί 
ίο; αϑ ἴο, 707.---Ο. ὥ» ἰο, αϑ 767 
αϑδ; ἰο ἐμ μἰηιοϑί 07. 

2. εἷς, μία, ἕν, στη. 88]. 
Ὀπο. --- Α5 βαθδί.: εἷς, ἕνος, 1. 
Οη 6 ὨϊαΊ ΟΥ̓ Ῥ} 67, 50Ή; ΟἼ 6. 
εἰσ-βάλλω (ἐσ-), ἢ. -βαλῶ,Ρ. 

-«βέβληκα.Υ. ἃ. [εἰς, ““}ηὐο᾽᾽; βάλ- 
λω, ““ὕο ὕγον ᾽] 1. 70 ἐμγοιῦ ΟΥ̓ 
εαϑδί ἱηΐο.--- 2, ὙΥΊΌΠ ἑαυτόυς : δ. Οἵ 
ὑΤΌΟΌΒ: Τὸ ἱμγοῖῦ ἐμοηχδοῖυοα ᾿ῦο 
ὃ ΘΟΌΠΟΥΥ, 1.6. ἰοὸ ρῬοηοίγαΐο Ἰηίο ; 
2, 21.--Ὁ. Οὗ γἵίνοιβ : 70 7αϊὶ ΟΥ 
ογηρίυ ἐποηηδοῖυοβ ἰτιῦο : 7, 18. 

εἰσβολ-ή. ἧς, ἢ. [[οΥ εἰσβὰλ- 
ἥ ; ΤΥ. εἰσβάλ-λω, ““ἴο οηὐον 
(Απ οπὐουϊηρσ ἢ; ΠΟΠΟ6) 45 
Θηἱγ αἼ.6, ρα885 ἴῃῦο ἃ ΘΟΠΠΥΥ, 
εἰς, 

εἴσ-ευμ,ι, ᾿τΠΡοΥ, -ἤειν, γ. ἢ. 
"εὶς τη: εἶμι, “Ὁ 60} 
70 00 Ἰηίο ὃ ῬΙΈΟΟ ; ἐο 00 ἴῃ. 6η 167)". 
Οἵα. 
εἰσ-ελαύνω, ἴ,. -ελᾶσω (Αὖ- 

Ἐ10 -ελῶ), 1. 8ΔοΟΥ. -ἡἤλᾶάσα, ν. Ἡ. 
[εἰς Ἰῆ 0 ἢν ἐλαύνω (δα 
“εἴ τῖαθ ᾽ 70 γ»͵ἱᾶο Ἰηίο; ἰο ΘΉ 67" 
Οὗ ῶ ΠΟΥΙ͂ΒΘ, οἴο.;---,Εαὖ 2, 20 10]1α. 
Υ εἰς. 

εἰσελθεῖν, 2. δΔοΥ. ἱηξ. οὗ 
εἰσέρχομαι- ; 
εἰσ-έρχομαι, ἴ. -ελεύσομαι, 

2. 807. -ἦλθον, Υ. τηϊᾶ. [εἰς, 
““Ἰηὔο᾽᾿᾿ ; ἔρχομαι, ““ἴο ΟΘΟ116᾽ἢ 
70 (ΟΏ16, ΟΥ̓́σΟ, ἵηίο; ἰο ΘΉ 67". 
εἰσήεσαν. 8. ΡΕΥ͂5. ΡΥ. ἱπ- 

ῬΟΥΈ, 1ηᾶ. οὗ εἴσειμι.- 
εἰσήλᾶσα, 1. δοῦ, ἰπᾶ. ὁξ 

εἰσελαύνω. 
εἴσομαι. ἔαὺ. ἰπηᾶ. οὗ εἴδω. 
εἰσ-ττ δάω (-πττηδῶ), ἢ 

-πηδήσομαι, 1. 807. -επήδησα;, 
ν. ἢ. [εἰς, “᾿ἴηὐο᾽ ; πηδάω, “ὕὸ 
1θ}0 ΤῸ ἴοαωρ, βργϊηρφ., Οὐ δομηὰ 
τη ΐο ;---ὖ ὅ, 8 Το]1ἃ. ὈΥ εἰς. 
εἰσπτηδήσας, ἄσα, αν, Ῥ, 

1, 8ΔοΥ. οἵ εἰσπηδάω. 
εἰσ-πίπτω, ἔ, -πεσοῦμαι, 2. 

8ΟΥ. -ἔέπεσον, Υ. Ἡ. [εἰς, ““Ἰηὐο᾿᾿ ; 
πέρτω. πο. 4815 (“ΠΕ 81 
1ἰηὔο "; ὨΘη06) Οὗ [6 ΘΏΘΙΏΥ, 
οἰς.: 10 7αϊῖ. ΟΥ̓ γμ5}), ἱπίο ;---ῦ 
10, 1 [ο]1ἃ. ὉΥ εἰς. 
εἱστήκεσαν, 83. ῬΟΙΒ. ΡΙΌΤΣ, 

ῬΙΌΡοσ , Ἰηᾶ. οἵ ἵστημι. 
εἴσ-ῶ, ς᾿5ἄν: {εἶς ἢ 

γγι ἴηι, ἐπιδίαο :--- ΒΟΥ ἸΤηΘ5. 1 ἢ 
ἴ0116. ὅοη. [8 119, ΟΡ 5. 81]. 

εἶτα, εᾶγ.: 1. Τλφοη, 1.6) ,6- 
ΜΡΟΉ. --- 2. 11. ἐμ6ὸ ποχὲ γρίαξφε, 
7ι) 67 1076. 

εὖ. τ: Θο]. ΓεΣ,. ἡ σε 
4 η4] Ιῃ δ᾽νουμαύϊνοϑ : εἴτε 
. ο. εἴτε, τὐποίϊιθ)" .« « . ΟΥ̓ τοἢϑὰ 
ἐ}ι67. 

εἴχον, ἱτηροσῇ. ᾿ηᾶϊο. οὗ ἔχω. 
εἴων, 1. ῬΕΥΒ. β'ηρ, 8η6 8, ῬΟΥ͂. 

ῬΙΠΤ, τη ρουΐ. ᾿παῖΐο, οὗ ἐάω. 
ἐκ (ὑϑΐοτθ ἃ σόοῦγεὶ ἐξ), ΡΥ. 

θογ. βθηῃ.: 1. Οἵ γ]δσδδ: Ομ ὁ, 
7»οΏ).---. Τῇ {16 : Ζ)ΟΏϊ. «7167. 
-- 3, δὲν, οὐ ἱμο ραγὲ ο7. --- 4. 
ΤΡοηυ, ἴω σοηϑοιθηςο ο7.----5. ΟΥ̓ 
οΥἱρίῃ, γτηϑθουα]β, οἶς: Τἤγοηι, οὐ 

47, ο7. ᾿ 
ἐκαθεζόμιην, ἱπηροτῖ. ἱἰμᾶ. 

οἵ καθέζομαι. 

ἔκαιον, ᾿προτῇ, ᾿πᾶ. οὗ καίω. 
ἐκάλει, 8. ΤΟΥ, βίηρ, προ τῆ, 

1η8, οὗ καλέω. 
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ἐκάλεσα, 1. 
καλέω. 
ἕκαστος, ἡ; ον, Ῥ͵ΙΌΠ. δ]. 

αεοΐ:--ῦ 6, 2, οἱς., αὶ αοη. 
οὗ ὑμπίηρσ ““Πϑυσ θαΐρα." - Α8 
Βιθθῦ.: ἕκαστος, ουὅ, πΠ]. αοὴ 
γιαη, οασῆ 0η6. ἐαο]ι. 
ἑκάστ-οτε, Ὡν. [ἕκαστ-ος, 

“ἦῬΔΟῊ 77 Τασλι ἐϊηι6, ον 6), ἐϊη16. 
ἑκάτερος, ας ον, 8]. Καοῇΐ, 

οὗ ὕτνο, 07) ΒΙΩ6Ρ1Υ.---Α5 Βιιθϑῦ.: 
ἑκάτερος, ουὅ, τη. ἤαολι οὗ ὕνο 
ῬΘΥΒΟΙΚ ; 8, 27. 
ἑκατέρ-ωθεν, «ἅν. [ἑκάτερ- 

ος. ““Θ8Δ0} ᾽ 72 γορι φασὶ, ἴα. 
ἑκατέρ-ωσε, «ἄν. [ἑκάτερ- 

ος, ““Θ80ῇ " πη δαοσῆι 5161. 
ς ἕ-κἄτόν, πιῦη. δα]. ἰῃᾶθο]. 
θη μιπαγοαά [ἴοΥὐ ἕν-κατον ; ἴτ. 
εἷς, ἐν-ὅς, ““οἠθ᾽᾽ ; κατόν, κῃ 
ἴο ὅδη5. ραΐα, “ὦ Ὠππατοα᾽᾽]. 
ἐκβαλεῖν, 2. δοῦΥ. ἰηΐ. οἵ 

ἐκβάλλω. 
ἐκ-βάλλω, ἢ. -βαλῶ, 2. δοΥ. 

(ἐξ)-έβάλον, ν. ἃ. [ἐκ, ““δ'ιὺαν᾽"; 
βάλλω, ““ἴο τον 7 70 ἐπ οιῦ 
αἰσαῃ ; ἰο αγῖυα ομὲ ἴσοτα ἃ 
σου ΠΥ, ἰο δαηῖδ)ι; ἰοὸ οαροῖ οὐ 
σαῖϊο, οἴο. 
ἐκδεῖραι, 

ἐκδέρω. 
ἐκ-δέρω, ἴ. -δερῶ, 1. δου. (ἐξ)- 

ἕέδειρα, ν. ἃ. [ἐκ, ἀΘμοὐηρ᾽ ““ ΟΟΤη- 
ῬΙούθποαβ ᾽᾿ ; δέρω, ““ἴο 5Κίη 07) 
Πὰν" 1 Ῥούβοπαὶ Οὐ ͵οοῦ : 
ΤῸ εἴπ, ΟΥ ἤαῃ, «“οὨ  ]οίοῖψ ; ἰο 
δἰγὶρ ἱλ6 ἐρῆοῖο δζῖη 7 οΉ; 2, 8. 

ἐκεῖ; ον. 711, ΟΣ αἱ, ἐλαΐ 
»ίαξσο; {μ676, 

ἐκεῖνος, ἡ, 0, ΡΙΌΠ. ἄρχῃ, 
Τῆαί ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ̓ ὑΠπίηρ.--- 5 Βαθ δῦ, 
(οὗ 411 ροηουβ): 116, 816, 1{. 

ἔκειντο, 8. ΡΟΙΒ. ΡῬ]ατ. ἔπη- 
Ρογῖ, 1ηα. οἵ κεῖμαι. 
ἐκέλευσα, 1. δογ. ἱπᾶ. οἵ 

κελεύω. 
(ἐκ-καθαίρω), Ρ. Ῥά85. -κε- 

κάθαρμαι, Ῥεαγῦ. -κεκαθαρμένος 
[ἐκ, ἀομούϊηρ; ““ Θοτη ρ]ούθηοββ᾽ ; 
καθαίρω. ““ἴο τηῶκο 
Ῥαββϑ.: ΟΥ̓ βῃϊο]β : 

ΔΟΥ. ἰῃᾶ, οὗ 

1 5. ἀπ, γοξ 

ΨΟΩΑΡΌΔΑΝΥ. 

ἐμογοιμο)ῖῃ οἴραῆ; 0 6 ηιαΐᾶθ 
ὁγϊσ], οὖς, 
ἐκκεκαθαρμένος., η: 

Ῥ. Ῥοσῇ, Ῥαββ. οὗ ἐκκαθαίρω. 
ἐκ-κλη-σΐα, σΐας, ἴ. Ποηρ ἢ.- 

Θοηρα {{ἴἸ ἐκ-ικλε-σΐϊα; ΤΥ. ἐκ, 
““ οαὖ 0727" ΤΟΥ ᾽᾽ ; κλέ-ω (Ξε καλέ- 
ω); -- δἐδ ΟΕ, κ(Α. δαὶ τὴν 
Του ἢ; Πθη66) “44 αϑϑρηιδῖν 
ΒΌΤΩΤΠΟΠΘα Ὦν ὑπ ῬΆ]ΪΟ οΥἿΟΥ, 
οἷς. 
ἐκ-κλῖνω, 1. ΔοΥ. (ἐξ)-έκλῖνα, 

ν. ἢ. [ἐκ, ““δΎνν ̓̓  ; κλίνω (θυ. 
Ξε αὖ. ἱπο]ῖηδγ6), “ ἴο Ὀοπᾶ, ΟἿ 
7}, ΟἿ Θ᾽ 5 501},᾽᾽ οἷς. (“Τὸ Ῥοηᾶᾷ, 
0)" ὑπ: ἢ, ΟΠΘ᾽Β 561, οζ.. ΤᾺ ᾽: 
Ὠ6Π06) Οὗ ὑτΌορ5: 70 7α1] δαοῖ, 
σῖνο σγοιηα, το 7,6, δὔο. 
ἐκ-κομίζω, {. Αὐἰὶο -κομϊῶ, 

1. 80}. (ἐξ)-εκόμἴσα, Υ. ἃ. [ἐκν 

ΟἹ", 

“ουὖ᾽""; κομίζω, “ἴΟ ΟΑΣΙΥ 1 
ἀρ γων οὐέ ΤΟΥ ἃ ὉΪ866, φίε.: 
ὅ, ὃ, 
ἐκ-κόπτω, ἴ-. -κόψω, Ὁ. 

-κέκοφα, 1. Δ0Υ. (ἐξ)-έκοψα, ν. ἃ. 
] [ἐκ, ““οὔῦ"᾽ : κόπτω, ““ἴο οὐδ᾽"} 
ΙΪ 1. Οὗ ὑχϑοβ: .70. οἱ Ομ οὗ ἃ, 
᾿ πνοοί, ρος. ἢ 0 7611], σέ ἀοιυη.---Ὡ, 
ΟΥ ἃ ΡΪδοθ, οίο.: Το ἰαὺ κεἰαδίε, 

' αἰοδίγου, οἷο. 
ἐκ-κυμαίνω, ν. Π. [ἐκ, 

' “οαῦ᾽ ; κυμαίνω, “ἴο νψᾶγ6᾽}} 
᾿ΟΥ τῸΟΡ5: 70 ταῦ ομἑ ΤΥῸΪ 
᾿11Π0, ἐ,6. ἐο Καῖ οι 97 ΠἸη6. 

ἐκ-λείτγω, ἔ. -λείψω, Ρ. -λέ- 
ἡ λοιῖπα, 2. ΔΟΥ, (ἐξ)-ἐλΐπον, ν΄. ὃ, 
᾿ [ἐκ, ἀρηοίζηρ ““ σοτηρ]οῦθηοϑα ᾽᾿ 
᾿ λείπω, ““ἴο Ἰοᾶγο " (“ΤῸ ἸΙοᾶνὸ 
| ΟΠ ΤΟΙν ᾿; Π6ΠΟΟ) 1. 70 70γ5αῖο, 
αϑαηαοῃ, φιῖΐ, οὖσ, --- 2, ὙΠ 
εἰς: 170 αϑαπάοι ἣ ῬΊδΟΟ, δίο., 
ΔηΩ σοὸ ἴπίο Ἁπούθου ; 2, 24. 
ἐκπεπλῆχθαι, ΡΟΤΙ͂, 

Ῥϑββ. οἵ ἐκπλήσσω. 
ἐκ πτετπγτωκώς, υἷα, ὅς, Ῥ, 

ΡῬΟΙ, πα ὈΙπροτέ, οὗ ἐκπίπτω. 
ἐκπιεῖν, 2. 8οῖ. 1ηἴ. οἵ ἐκ- 

πίνω. 
ἐκ-πῖνω, ἴ-. -πῖομαι, 2. ΔΟΥ͂. 

ἰηἴ, 

οἹοδη ᾽7 | (ἐξ)-ἐπΐον, γ. ὃ. [ἐκ, ἀφθηούηρ' 
710 δὲ γπαιῖο | ““ ροτῃρθιούθηρας ᾿᾿ ; “πἰνώ, 530 
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ἅσῖηκ 7 (“Τὸ ᾿ᾶγῖπηκ σοχϊηρ]οίο- 
Ιγ᾿ ; ἤΘηΘ6) 70 αγίπλ τ, Πηϊδῃ 
ὃν αγτηκίησ;--αῦ 9, 2ὅ, τοῦτον 
ἐκπιεῖν, σὺν οἷς φιλεῖς εκ τοῦτον 
ἐκπιεῖν σὺν ἐκείνοις, οὖς φιλεῖς ; 
566 ΑΥὐϊο 16 ὅς. 
ἐκ- τύπτω, 2. 8ΔοΥ, (ἐξ)-έἐπεσον, 

πὰ τυἱὐποαῦ διργηθηῦ, -πεσον-, 
γι. ἢ. ΤΤΟΡ. [ἐκ “οὐὖῦὺ ἴγοῦ᾽᾽ἢ : 
ἀπ τῶν “10. {81}  (ἼἸῸ ζη]] 
οὔδ᾽" οὗ ὕῃ ῬΤΌΡΟΥ Ρ]δοθ, εἴς.; 
Ἀ6Π66) ΟΕ ῬΘΥΒΟΙΒ : 7ΤῸ δὲ ἃ 7ιισὶ- 
ἔϊυο, οὔο., 7γοηυ οτι6᾽8 σον 7}. 
ἐκπλᾶγείς, εἶσα, έν, 

2. ΔΟΥ. Ρ855. οὗ ἐκπλήσσω.- 
ἐκ-πλήσσω (Αὐἱίο -πττλήτ- 

τω), ἴ. -πλήξω, 1. 8δοΥ. (ἐξ)-ἐπλη- 
ἕξα,γ. 8. [ἐκ, ἴῃ ““ 1ηὔοβῖν 6 ΓΟΥΌΘ ᾿΄; 
πλήσσω, ““ἴο 5 γΚ6᾽᾽ ; ὮΘΏΟΘ, 
““ [0 οοΟΠΤοπΠ,᾽᾽ εἰς. 1. Αοὔ.: 70 
(οΉ οι πα πἰογῖῃ.---2, Ῥαββ.: ἐκ- 
πλήσσομαι (Αἰὐο -πλήτ- 
τομ,α,.), Ρ. -πέπληγμαι, 2. δΟΥ͂. 
(ἐξ)-επλάγην, ΤῸ ὃε οοηοιηπαρα 
μἰ6γ"ῳ, 10 δ6 ραπὴῖο-ϑίγ με. 
ἐκ-ττοδών, δᾶν. [ἐκ, ““διυύγῶν 

ἔγότη ̓; ποδῶν, 56η. Ὁ], οὗ 
πούς, ποδ-ός, “ἃ Τοοῦ ᾽] (Αὐγᾶν 
ἔγοση ὑπ θοῦ; ἤρῃσ6) Ομέ ο7 
ἐδ τσαῦ. 
ἔκρυπτον, ἱπιροῦῖ, ἱπᾶ, οἵ 

κρύπτω. 
ἐκτῶντο, 8. ΡοΥβ. ὈΪΌΥ. ἱτη- 

Ῥοτ. ᾿πᾶ. οὗ κτάομαι. 
ἐκ-φέρω, ἴ. (ἐξ)-οίσω, 1. 8ΟΥ͂. 

(ἐξ)- ἤνεγκα, Υ. ἃ. [ἐκ, “οπὖῦ᾽ ; 
φέρω, ““ ὕο ὈΘΆΙ 07) ΟΔΥΤῪ ᾽] (“Τὸ 
ὈΤΤΠΡ᾽ 07) ΘΟΔΤΥΥ Οἷὔ᾽ ; ΠΘΠ66) 7Ὸ 
ΕΝ ριιδιϊοῖψ, ἰο γορογὲ, αἴνμῖρσο, 
οἷα. 
ἐκ-φεύγω, ἔ. -φεύξομαι δπᾶ 

φευξοῦμαι, Ῥ. -πέφευγα, 2. ΔΟΥ. 
(ἐξ)-ἐφύγον, ν. π. δᾶ ἃ. [ἐκ, 
ΤΑ ἡ; φεύγω, ““ἴο ἢο6 ᾽ 
1. Νοιιῦύ.: 70 7166 αἰδαν, 680αρ6 ὃψ 
Πῖσμε; 10, 8.---. Αοῦ.: 70 6506 
Τρ οῦυ, Βοτηθύ᾽ πρ', 0 6860α}6. ΒΟΤΩΘ- 
Ὡπησ: 9 ὲ 

ἑκ- ὦν, οὖσα, όν, Δ]. ΤΡΊΠ ΗΟ, 
τοϊιηΐανν ;---ἰῦ 1, 9 1η “Δαν ΟΥΌΪΔ] 
ΤοΙῸΘ,᾿ ο77 οπ δ᾽ 8 οιὔῦη, ἀςοογ], κτοἰ{1- 

ἑησῖν, οἷο. [ακίῃ ἴο ϑὅδη8. τοοῦ 
ΨΑΟ, ““ ἴο ἀαϑῖσο, ἴο ψ0111. 
ἔλἄβον, 2. 807. ἰπᾶ, οὗ λαμ- 

βᾶἄνω. 
ἐλαύνω, ἧ. ἐλᾶσω. Αὐὐὶς ἐλῶ, 

Ῥ. ἐλήλᾶκα, 1. δΔοΥ. ἤλἄᾶσα (τ. ἃ. 
“ΠῸ βρὺ ἴῃ τηούϊοη ἢ: ϑϑᾶ 68- 
ῬΘΟΙΏΠΥ οἵ Ὠοῦϑθβ, οπαγοῦθ, 8Π. 
ΘΙΥΎΩΥ͂, Εἴς. ἢ ὮΘηΟΘ, νυῖῦῃ 6] 058 
Οὗ ΠΟΑΥΌΥ ΟὈ]θοῦ) 1. 70 γ]άᾶθδ, 
σαΐϊϊον. ---Ῥ Ὁ. Τὸ αγῖυθ. --- 83. ΤῸ 
φριδ οΥ, ἰο ααυαῆσο, τλαῦοἢ, 7007'- 
«ὐαγα, οἷο.: 8, 7:--ἀεοὖῦ 2, 28, δίς. ᾿ 
ψὶἢ Αοςο. οὗ “ Μϑαβισο οὗ ὅρδοθ ᾿ἢ 
[5.99]: οἵ, ῬΥΙΤΊΟΥ, ὃ 102. (9). 
ἐλαύνων, ουσα, ον, Ρ. ΡΥ65. 

οὗ ἐλαύνω. 
ἐλἄφ-ειος, ον, 84]. [ἔλαφ- 

ος, “ὃ δου ᾽] ΟΥ, ΟΥ̓ δεοϊοησίησ 
ἰο, 66)"; Ἃ41667.8- -τ-κρέα ἐλάφεια, 
(1667γ5 ἤδ68},. 1.6. νοριίβοη ; ὅ, 2. 
ἐλεγόμην, ἰροσῖ. ἱπᾶ, 

Ῥ855. οὗ λέγω. 
ἑλεῖν, 2. ΔοΥ, ἰηΐ, οὗ αἱρέω. 
ἐλελ-ῖζω, 1. 8δοΥ. (ἠλέλ)-ιξα, 

γ. η. [ἐλελ-εῦ, ὕπο τῇῶγ ΟΥ̓ 
“ἐς 6]6ῖθα "1 Οἵ βοϊᾶϊουβ ροΐϊηρ ᾿ηὔο 
Ῥαύυ]α : 70 βροιμέ οἱοίϑι: ; ἰὸ γα ΐβ8 
ἐμ δαΐί6- 7}, ἐο δΠοιί αἸοια, 

ἔλεξα, 1. Δογ. ἱπᾷ. οἵ λέγω. 
ἑλέσθαι, 2. δοῦ. ἰηΐ, πιϊὰ. οὗ 

αἱρέω. 
ἐλευθερ-ἕἴα, ἵας, ἢ. [ἐλεύθερ- 

ος. ““ἴτορ᾽] (“ΤΏ κβὑδίθ, 07) Θ0η-" 
αϊύΐομ, οἵ ὑπΠ6 ἐλεύθερος ᾽᾽; ΒΘΠ66) 
Τγοεάοηη, ζἰδογ:. 
ἐλέχθην, 1. Δδοῦ. ἰηᾶ. Ῥᾶ55, Ὁ 

λέγω. ; 
ἐλήφθην. 1. δοῦ. ἱπᾶ, Ῥᾶᾷ58., 

οὗ λαμβᾶνω. 
ἐλθεῖν, 2. Δογ, ᾿ηΐ, οὗ ἔρχομαι. 
ἐλθών, οὔσα. ὄν, Ῥ. 2. δοῦ. ΟΥ̓ 

ἔρχομαι. 
“Ελλάς, ἀἄδος, ἴ. Πεοῖϊας; (ἃ 

οἷν οἵ ΤΉΘΘΘΑΙ͂γ, βοϊᾶὰ ἴοὸ ΠδγΘ 
Ὀθοὴ ἴοππαᾶρα Ὀν ἨΘΦΊΊΟ ; ΠΘΠΟΘ, 
ὑπαῦ ρμοτὺ οἵ ἸΤΠοέβαν οδ]]Ἱοὰ 
ῬΗΔΠΪο ἰδ ; ΠΘΠ606) ΟὙρίο, 
“Ελληνϊκ-ῶς, «ἂν. [[Ἑλ- 

ληνικ-ός, “Οτροκ᾽ἢ (“ ΑΥ̓ΟΣΡ 
ὑπ ΤΠ ΠΏΘΙ ΟὗὨ ὑμ6 Ἑλλην!:κ-ός ᾿᾿; 
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ἤΘησο, “45 ἃ Ὅτθοκ, οὐ" ὕῃ6 
ΟὙοκβ, σου] ᾿᾿ ἄο, εἴς. ; 6 Π66) 
1π ἴδε αγοοῖ Ἰαησμασο, ἵπ ανγοοξ. 
“Ἑλλήν. ηἡνος, π1. (““ ἨΟΙΙΘῊ,᾽ 

{Π6 50η οὗ Τϑιοϑ]ΐοη ; ὨΘΠΟ06) 1. 
ΘΙηρΡ. : (ΓΑ ἀοβοοηᾶδηῦ οἵ 
ἨΘΙ]Θὴ ᾽᾽ ; 1.6.) 4 Οδγροξ. --- Α5 
Αα]. : Ογρϑοῖ, Ογεοοίαπ; 10, 7.-- 
2. ΡΙΥ.: Ελλην-ες, ων, Π1.: 
8. υιυμοιῦ μ6 αγῦ.: Ογϑοζϑ8.-- 
Ὁ. ὙΥΠῺ αὐῦ: 706 Ογεοζξ. --ὸ 
Ἡρθῆοθθ, ῬἙλλην-ἵκός, ἵκή, 
ἵκόν, τα]. ΟἿ, ΟΥ̓ δεϊοησίηρ ἴο, 
με Ονϑοζα; αὕγοοῖ:---τὸ Ἕ λλην- 
ικόν, ἐμ6 αὐγοοῖ αγτῖν, ἢ Οαγοοζϑδ; 
4. 13. 
“ἙΕλλήνες, ων ; 566 Ἕλλην. 
“Ἑλληνΐκός, ἡἤ, ὄν; 566 

Ἕλλην. 
“ἝἝΛΑλησι, ἅδῦ. μὶυγ. οἵ 

“Ἑλληνες. 

“Ελλησποντΐκός, ἤή, ὄν; 
5606 Ἑλλήσποντος. 
“Ελλήσ-ποντος, πόντου, Τῇ. 

[Ἕλλης, σοι. οἵ Ἕλλη, “Η6]18,᾿ 
πΠ6 ἀδιρηῦο οἵὗὐ ΑὐΠ8Π)88 ; 
πόντος, “8568. ᾽] (“ΤῊὴΘ βοῶ οἵ 
Ἠ6118.) 76 ΠοΙοϑροηΐ (πον 
Ἰαγααηοῖϊοβ) ἢ ὉΠΘ6 ὩΔΙΥΟΥ βύτγαϊῦ 
βΒοραγαῦϊηρ ἘΠΙΤΌΡΘ [τ Αβίδ 
ΜίηοΥ.. Τὸ ἀονϊνρα [5 οἹαβϑὶο 
ὨΔΙῚΘ ἴτῸΠ] ἨΘ]18 Παυἱηρ ὈΘΘῚ 
ἀγοννηρᾶ ἴῃ ἴὖ. --- θποο, λ- 
λησποντ-ϊἵκός, ἵκή, ἵκόν, δὰ]. 
ΟΥ̓, οΥ δοϊοησίηρ ἰο, ἐδ ΠοΙϊοβροηξ; 
ΠΟΙ ]οβροηίϊς. 
ἑλοίμην, 2. ΔοΥ, ορῦ. πιϊᾷ, οὗ 

αἱρέω. 
ἕλοιμιυ, 2. δοΥ. ορῦ. οὗ αἱρέω. 
ἐλπ-ίς, ἵἴδος, ἴ. [ἔλπτ-ομαι, 

“το οχροοῦ 1. Μιαρεοίαζϊοη.--- 
2. ΠοΡε. 
ἐλώντων, ποιύ, σὍΠ, ὉΪΠΥ, οὗ 

ἐλῶν, Δὐὐΐο ρΡαγὺ, ταύ. οἵ ἐλαύ- 
Ψνω:- 

ἐμαυτόν, ἐμαυτῷ, 
απ αὰ ἀδῦ. γλᾶβο, οὗ ἐμαυτοῦ. 
ἐμ-αυτοῦ, -αυτῆς (ΟΠΪν ἴῃ 

Βίηρ, ΠΠΠ1Π67), τοῆοχῖν Ρ1Ὸ1. οὗ 
158ῦ ῬΟΥΒοὰ [ἐγώ, ἐμ-οῦ, “Τ᾽ Σ᾿ 
αὐτοῦ, βοη. οὗ αὐτός, “561 ] ᾿ 

8.06, 

νΟςΩΑ4 δ ύλ Α ΚΥ. 

ΟΥ, οὔο., τη ϑοῖ7, ΟΥ ἢν οἱδη 86 1;. 
--ϑῦβ. ὕο Ὀ6 τη ἀγα, 2)}, Οἵῦτι. 
ἐμαχεσᾶμνην, 1. δοῖ. 1πᾶ. οὗ 

μάχομαι. 
μ-βαινω, ἔ. -βήσομαι, Ῥ. 

-βέβηκα, 2. Δ Υ. (ἐν)-έβην, Υ. ἢ. 
[[ῸΥ ἐν-βαίνω; ἔΥ. ἐν, ““ἰπη᾿᾽"; 
βαίνω;."ἴο 5ο"} 1. 70. σο ας 
δίορ 17,.---δ. ΤῸ σοὸ οὐ δοαγὰ οἵ, οἵ 
θηιδαγὰ ἴῃ, 8. Ὑ6556Ι, δίς. 
ἐμ-βάλλω, ἴ. -βαλῶ, Ῥ. -βε- 

βληκα, 2. ΔΟΥ, (ἐν)-ἐβᾶλον, ν. 8. 
[[ῸΣ ἐν-βάλλω; ΤΥ. ἐν, “1 π":; 
βάλλω, “ἴ΄ο ἔπτον ἢ 1. 70 
ἐμγοιῦ, ΟΥ̓ Πίηρ, τη. --- 2. Οὗ 8 
Τῖγου : Τη τοῆοχίνο ἴΌΤῸΘ : (““ Τὸ 
ΤΟΥ ἰὐβθθ ἴῃ ᾽;; Πθὴ606) 70 
οηρίν ἐΐδοῖῦ; 2, 8. -- 3. (“Τὸ 
ὕπγονν αὖ᾽᾽ ; Βοῆθθ) ΟἱὁἨ Ὀ]ον 5 
οίς.: ΤῸ ἱηπίοί; 5, 11.--- 4. 1 
ΘΙΠρ56 οὗ ἑαυτόν : (“Τὸ τον 
ΟΠΘ᾽ 5 561} ἴῃ ᾿᾽ διχοηρ' [6 ΘΠΘΗΥ, 
οἰς.; ὮΘΠ06) 70 φηιαζθ απ αἰΐαοκ 
ΟΥ̓ οἸϑοί; 0 εἐἤαῦο, οἵα. 
ἐμιβᾶλών, οὔσα, όν, Ῥ. 23. ΔΟΥ. 

οἵ ἐμβάλλω. 
ἐμβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ,. 2. δοτ.ο 

ἐμβαίνω. 
ἔμεινα, 1. 801. πᾶ, οὗ μένω. 
ἐμοί, ἐμοῦ, ἀαύ. ἀηᾶ θη, 

βίησ, οἵ ἐγώ. 
ἐμ-ός, ἡ, ὄν, ῬΙΌΠ. ῬΟΒΒ, 

[ἐγώ, ἐμ-οῦ, “1 Οὗ, οὐ δεϊοηρ- 
ἵη0 ἰο, Ὧ16 : ὨυϊΉ6, Ἠϊ}. 
ἔμ-πᾶλιν, ἂν. [0 » 

πᾶάλον ; ἔτ. ἔν, νίῦῃοῦὺ ΓΟΙΌΘ; 
πάλιν, “Ὅ8Δ0.] δαοῖ, δαεζ- 
4067. 6.8. 

ἐμιπτ πλάς,. σα, ἄν, Ῥ. ῬΥ͵68, 
οἵ ἐμπίπλημι. 

ἐμ,-πτίπτλημι, ἔ, -πλήσω, Ὁ. 
-πέπληκα, Υ. ἃ. [[οΥ ἐν-πίμπλη- 
μι (86 ἢχβῦ μ οὗ ὕμο βίπῃηριο νοτῸ 
Ὀοΐπρ' ἀγορ θα) ; ἔτ΄. ἐν, {κ ὕὉΠ6 
1αὖ. ἐπ, ἴθ ““δυρτηθρηΐαύϊνο.᾽᾽ 
[ΟΤΌΘ ; πίμπλημι. “ ὕο Η]] (“Τὸ 
ΠῚ] σου ρ]ούοὶν ᾿᾽; ἤθμο6) 1. 
Υ1 ἄδη. [ὃ 108] ; οὗ. ῬυϊΠηΘΥ, 
8119, ὃ. 70 πιαζο γε 97, ἰο 2} 
οογηρίοίοῖψ τοϊί}.---2, Τὸ δα δ7ν.-- 
Ῥαββθ.  ἐμ-πίμπλᾶμιαι, ». 

ἿΝ ν: 



. Φαϊπίηρ ἰο ἔμπορος ᾽᾿ ; 

Οζα δύΣΑ Υ. 

ἐπέπλησμαι, 1. δοὺ, (ἐν)-επλήσ- 
θην, 1. ἔ. -πλησθήσομαι.---ἘΝ.Β. 
ΤΠ6 πυβϑῦμ οἵ ὑῃ6 51}1}0]16 γουὉ 15 
τΤούαϊηθα ἴῃ ὕπο οου θ οι ΘῈ 
ὑῃθ ΓΟ]]Ον ΠΡ 5ΒΥΠ|Φ016 15 Βῃογῦ; 6.0. 
ἐμ-πιμπλᾶμαι, ἐν-επιμπλάμην ; 
Πα 850 8150 ν ρη ὑπο δπρτηθηῦ 
ΟΟΟΕ75, 6.0. ἐν-επίμπλασαν (ϑτὰ 
ῬΘΥΒ. ὈΙ]Ὸ0,, οὗ ᾿π] ρο ἢ. 1ηα., 1 Οἢ 
γγοσ]ὰ ΡῈ ἐν-επίμπλην, 1 Του 
ἴῃ 1156). 
ἔμ-πλεως, πλεων, 86]. [[ῸΥ 

ἔν-πλεως ; ἔτ. ἐν, ἴῃ. “δαργηρηΐεα- 
ὑϊν6 " ΓΟΥῸΘ (866 ἐμπίπλημι); πλε- 
ὡς, Αὐύϊο ΤΟΥ οὗ πλεός, ““{π|] ᾽] 
(““ Οοτριοῦθιν {111᾽; ὮΘΏΟ6) 
ὙΠῸ αθῃ.: μΐίς 7 07 ΟΥ Χο 
εὐἰίῃ. 

ἐμιπτόρ-ἴον, ἴου, π. [ἔμπορ- 
ος; “8 ὑγΓδᾶογν᾽] (Α ὑμϊπο' ροΥῦ- 

ΠὨΟΠ06) 
Α ἰγααϊηρ-Ρίασο, ταν, 6Ώ1}07᾽1- 
“). 

ἔμ,.-πτροσθεν, δᾶγ. [107 ἐν- 
προσθεν ; ἴἴ. ἐν, “ἴῃ ; πρόσθεν, 

το μοῖοσθ "7 (Ἴπ 8. ὉΙαο6 Ὀ6- 
1. Οὗ, Ρ͵δοο: ΚΟ ΝῚ 399 

᾿ ΩΣ, ὭΧΩΑΘ : ΜΒούογο, ἀπ 7 οηί. 
Β6707)6, Ῥγουϊοιιοῖῃ. 

ἐν, ῬΓΟΡ. ὅονγ. αὖ. ΟἿΪΥ : 1. 
7.-τ-τῶς. 100 ἐπ 6 σοιι)56 97, αἰγῖηρ. 
--3, Οὗ δύ ατθηῦ, ΘΘΠΟΥ, εἴο.: 
Βυ.---α, Οπ, αἰ:---ἐν ἀριστερᾷ; ΟἿ 

ἢ6Π066) 

Ϊ81 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ: ἐν ἐμφανεῖ, 
οροηῖν, ριιχιεῖμ ;-τ ὲν μέσῳ, ὑε- 
ἐϊρθογ ; ἌΘΠΟΘ, τυ! ἀοἤηἶ6 ἃ 1016 
Ῥτοῆχοᾶ -- ἐμίέορηοαϊαίε: οἵ, ὃ1- 
ὑ1016 ὁ. 

ἕνα. τηξ86. 8ἃιο. 5ηρ. Οὗ εἷς. 
ἐναντ-ἴος, ἴα, ἴον, 84]. [ἔν- 

ἄντ-ιὶ, “ὍΥΟΣ ἀροΐηδβ᾽]7 (““ ῬΘΙ- 
ἰαϊηΐηρ ὕο ἔναντ-ε ; ὨΘΠ00) 1.: 
ει. Ορροοϊίο. ---Ὁ. ΛΑαγοΙΌΪαΙ οχ- 
ῬΙΟΒΒΙΟΙ : ἐκ τοῦ ἐναντίον, Οὐο)" 
ασαϊπϑέ οΟἾ6, ΟΥ̓ Ίπ6 ορροϑὶΐθ δἰ, 
οὔο.---2. Τὴ ποβῦϊ]θ βθῆ86 : Ζῇεαεῖπ 
ον ὕΠ6 ρῬᾳσροβο οὗ ριμῃῦ ; ορροῦϑ- 
ηο, οὔο. 

ἔνδε-ια, (ὑχ155}11..), ἴας. ἢ, [ἐν- 
δε-ἧἥς, ““πορᾶγ, ἴῃ ᾿γαηὐ᾽)] (ἡ ΤῊΘ 

«επ. 1, 

ἐμ6 ἴογέ παπᾶ. --ο ΤΟΥ ΔανουὈ- 

ἘΞ 
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βἰαῦο, ογ" ΘΟ αἰ ξϊ οὶ, οὗ ὑπ6 ἐνδεής"; 
ΠΟΠ66) ἡεεά, ιὐαπί. 
ἑνδέκἄ-τος;. τῇ, τον, ὨΠῊ], 

84]. [ἕνδεκα, ““ οἸογοῃ "7 ( Ῥχτο- 
γίαρα τη, ο)" πανϊθσ, ἕνδεκα "ἢ; 
ὨΘ6Θη66) ΑΑἰσυεη δι ;---ῦ 1, 18 5ιρ0- 
ΡΠ ἡμέρᾳ 1 τῇ ἑνδεκάτῃ ; 
Ὠούνο οΟΥἩὨ ὑΐτηθ ““Ὑμοπ᾿᾽ [8 106, 
(91: οὖ: ΡυίσηθΡ, δ.120; 
ἐν-δύνω, ἴ. -δύσομαι, Ρ. -δέ- 

ὅσνκα, 2. ΒΟΥ. -ἔδυν, ν. ἃ. [ἐν (ἰΚο 
Ταῦ 2), ἴῃ ““ διιρτηρηΐε ν᾽ 
ΟΥῸΘ ; δύνω (οὗ οἰοῃθϑ). “τὸ 
σοὺ ἱπίο, Ραῦ οα " ι Δσο- οὗ 
ὑπίπρ : 7Ὸ μι ΟἩ. 
ἐνέβᾶλον, 2. δοῖ. ἱπᾶ, ο 

ἐμβάλλω. 
ἐνεδρεύσας, ἄἅσα, ἂν, -Ῥ. 

1. 8διο1΄. οὗ ἐνεδρεύω. 
ἐνεδρ-εὔω, ἱτηρον, (ἐνήδρ)- 

ευον; ἴ. -εύσω, 1. 8δοΥ. (ἐνήδρ)- 
ευσα, ΥὟ-. ἃ. [ἐνέδρ-α, “δ 81- 
ὈυΒη. ᾽].1. 70 16. 2 τροϊέ, ΟΥ̓ Δ 
αηιδιι8.), 7002".---ς. 2. ΥΥΔΠποιῦ ΤΟΠΡ.. 
Ορή]θοῦς: 710 {6 ὧν ιὐαϊξ ΟΥ̓ ἵν αἩεδιικἢς 

ἐνέδυν, 2. δοῖ. 1πἃ. οὗ ἐνγδύνω. 
ἔν-εὐινι, ἔν, -έσομαι, ν. 1. 

[ἔν 1π|᾿ πυ δ με. ΡΟ ΡΘΖΩ. Ζῶ 
ὁ ἴῃ. 
ἕνεκα, «ἄγ.: Ὑγ1 αοη.: ΖῸΡ 

ἐμ6 δαΐρ 07. οἡ, ἀζοοιηΐ 07. 
ἐνεπλήσθην, 1. δοΥ, πᾶ. 

Ῥᾶ55. οὗ ἐμπίπλημι. 
ἐνῆν, ΓΟ, 1ηᾶ. οὗ ἔνειμι. 
ἔνθο,, δᾶγ. : 1. ΟΥ ῬΙ]Ιδοο: 8. 

7Τ},67)6..---- Ὁ. ΤΕΛΟ) 6; ὃ, 1. ---- 2, 
ζρογυ {}18, πο 'οιέρογυ [Ρ1ῸΡ. ϑδῃβ.. 
αὐἄλμα. ““ ΤΠ ΘγΘ᾽᾽. 
ἔνθα-δε, Δαν. [ἔνθα,““ ὑποτο᾽": 

δεξεπρός. “10 (“ Τὸ ον" ονγατξ 
ὑΠ6 76,᾿ 1.6. ὑοῦ ῬὉ]ΩῈ6Θ.: ὨΘ6Π06) 
1, 71 μἰι6)".---, Πι}6}.. 
ἐνθέμενος, ἡ, ον, ΡΒ. 2, Δ0ΟΥ. 

τα. οἵ ἐντίθημι. 
ἔνϑεν, ϑδᾶν. [κίῃ ἐο ἔνθα; 

ῬΟΙΓΏΔΌΒ ΟΟὨΥ. {Γ. ἔνθα-θεν} 1. 
Τῆεηςο, Ζιοην ἱπαὶ δ(ίο: ---- ἔνθεν 
.... ἔνθεν, 7, Οηϊ, ΟΥ ΟἩ... ἐμιὲδ' δἰεϊδ 
ον «Ὁ Ώ.. Οἱ οἷδς, ἰδ αξ- δι δότε δν 
Τγλοηςο. 
ἐν-θυμ-ἔομοαν (οῦμιαν), 



᾿ Θοί. ώ 

οὗ νοΟΟ δΖΑΛΝΥ. 

ἔ, -ἥσομαι, Υ. Υαηϊᾶ, [ἐν, “ἴῃ 2. πιο : Ζροηι ἰ7υὶ5 {ϊηλ6, αὐί6}" {}, 8, 
θυμός, ““τηϊπα᾽] (“ΤῸ Πᾶνθ 
Βοιηοίηϊησρ ἴῃ {6 χηϊηᾶ᾽᾽ : 
Π6Π06) 1, 70 ἱλμίηλ οΥ, σοη δἰ(161" 
τοοῖϊ, ῬΟΉ 61" τροΊν. ---- 2. ὙΥΙυποιῖὺ 
Οὐ] θοῦ : 7ΖῸ ροπᾶρ;", οὖς. 
ἐνθυμούμνενος, ἡ; ον, ΟΟἸΌΥ. 

Τουτὴ οὗ Ῥ. Ρ168. οἵ ἐνθυμέομαι. 
ἑνί, γδδο. δηᾷ ποαῦ. ἀαὖῦ. Β'ηρ. 

οὗ εἷς. 
ἐνιαυτός, οὔ, . Α γοα).. 
ἔνιοι, αι, α, 4]. ΙΓ. ϑοηιο. 

---Αβ βυθδέ. : ἔνιοι, ων, Π. ΡΤ. 
ΘΟΉΊΘ 706)"807)8,, 507))6; --- οὖ 1, ὃ 
ΒΕΙΡΡΙΥ͂ λέγουσι νΥἱῦἢ ἔνιοι. 

ἐνί-οτε, ἐᾶν. [ἔνι-οι,““ ΒΟΠ16 ᾽); 
ὅτε, “ὙΠ60η᾽};; οἵ, ἀἄλλ-οτε] 
(““ Βοῃγ16᾽᾽ ὑϊτη6 ““ ΏΘΠ ᾿᾿; ΠΒΘΠΟ6) 
Θοριθίϊηιοδ; 77 Ὧν {ΐηϊ6 ἕο {{Ή16. 

ἐννε-νή-κον-ται, ππη}. δά]. 
ῬΙΌΓ. [ΤΟΥ ἐννε-ἥ-κονετα ; {τ ἐννέ- 
α,- ““ πἴη0". (η) ΟΠ ΘΟΙΏρΡ' 
γΟΥΟΙ, (ν) δροηὐηθύϊο : κοντα, 
“ργουτᾶρθα τυ ὕθη ̓̓  (866 πεντ- 
ἤ-κοντα) (“Ῥτουνϊᾶθα ἱῦ ὕοῃ 
1165, 1,6.) ΜΝιποίν. 
ἐν-οικέω (-οικῶ), 1. ΔΟΥ, 

-ῴκησα, γ, 8. ἀπ τς εν," Ἶσιν}: 
οἴχέω, “0 αὟ611.1 1. ΑὐϑιὉ 
ὙΠ Αοο. οὗ ῬΪαοο : 70 αιυοῖϊ ἴῃ, 
Τη]ιαδῖΐ. --- 2, ΝΟ. : 70 ὃ ατ η.- 
μανιαηξ :-ττοὶ ἐνοικοῦντες, ἐμ 6 ἴ.- 
γλαδιίαηίδ; 2, 24. 
ἐνοικοῦντες, ΠΊα56. ΠΟΙ. 

ἈΠ], ΟΥ ἐνοικῶν, οοΟἸὐ, Ῥατῦ. 
Ῥ͵708. Οὗ ἐνοικέω. 

ἐνόμιιΐζον, 
νομίζω. 
ἐνταῦθα, πἅν.: 1. Οὗ ῬΙδοα: 

τ ΡοΣ, πα, οἵ 

116} ; {ἢι|6}6.-τ-ο, ΖΤ}.67) 6) ΟῊ), 7167)6- 
“ον. ἱλμιθη. 
ἐν-τελ-ἥς, ἐς, π. [ἐν (Κο Τιαὖ, 

ἀ..), ἰὼ ““διρτηρηύα γο ᾿᾿ ΤΟΥῸΘ - 
τέλ-ος, “ὁ οοἸηρ!ούίοῃ ᾽)7] (“Ηδγ- 
ἴη5 {{π|] σογηρ]ούϊοη ᾽ ; Ἔ 606) 
Οοπιριοίο, χαϊὶ, οηίἴ)"6 :--ττὸ μισθὸς 
ἐντελής, {7ιοῖ)" ραν οἩ 17, 1.6, ἴγ- 
γοβροθούνο οὗ δὴν ἀοηδύϊοη ΠΟΥ 
τηϊσηυῦ πᾶγὸ τοοοϊγοᾶ : 4, 18, 

ἐντεῦθεν, εἄν.: 1. Οἵ ρῥῖίδοο : 
ἔνοτ {Πιὶς γίαζο, ἤόηςθ, --τ 2, Οἱ 

αὐο) σαν αϑ, 
ἐν-τίθημι, 1. -θήσω, Υ. ἃ. 

[ἐν, ΠΣ πιθήμε, τ 0 0.50} 
1. Αοὔ. : 70 ρεΐ ἴη.---.2Σ. Μ)Ιὰ. : 
ἐν-τίθεμαι, 2. δοῦ. -εθέμην, 
10 ρεΐξ οὐ ὑοαγα 5871} ΙΟΥ ΟἸΟ᾽ 5 
ΒΘΙΓ 9 4, 7. 

ἔν-τός, βδἅγ. [ἐν, “1η} 
γυ 1 θη. : 7»η8146 οἤ, ευἱμΐπ : -- 
ἐντὸς αὐτῶν, τοι ἐδοῖι, 1.6. 
1516 ὉΠ 611 1165 : 10, 8, 
ἐν-τυγχἄνω, ἴ. -τεύξομαι, Ρ. 

«τετύχηκα, Υ͂. ἢ. [ἐν, “αὐ; 
τυγχάνων, ““ἴο Ὀ6᾽᾽ (“Τὸ Ρ9 αὐ; 
Π6η06) Ζ7Ὸ 7αϊ γι υοἱίμ, πιθοὲ εὐἱίι, 
οὗο. 

ἐντύχοιεν, 8. ῬΟΥ5, Ρ]ΌΥ. 2. 
8ΟΙ, ορῦ. οὗ ἐντυγχάνω. 
᾿Ενῦ - ἄλϊος, αλίον, Π1. 

[ἙἘνῦ-ω, “Ἐηγο,᾽ ὑπ6 ροάαᾶρβϑ 
οὗ νγαἹ, δηᾶ σοιηρδηΐοῃ οὗ Μ818] 
(“Ἠδ ὑμεαῦ Ῥοϊομρβ ἴο Ἐπηγο ἢ] 
ημαϊζιδ; ἃ πδτὴθ οὗ ΔΑτθθ, ὕ8ο 
το κ τναῦ-οΟᾶ, 

1, ἐξ : 866 ἐκ. 
2, ἕξ, ὑπ. δᾶϊ. ἐηᾶθοϊ. 

[δΚίῃ ἴο βδηϑβ, δηαϑῆ, “ βὶχ ᾽᾽]. 
ἐξ-αγγέλλω, ἴ. -αγγελῶ, 1. 

ΔΟΥ͂. -ἤγγειλα, Υ. ἃ. [ἐξ, “οπὖ᾽"; 
ἀγγέλλω, ““ὕἤο βΒομᾷ πογᾷ "1 70 
δοη ὦ τὐοῦα οἱ, ἰο ϑβοπά ουὐέ ἴπ- 
7ο»ηγ,αϊοη. 

ἐξ- ἄγω, ἱπρΡοΥ, ἐξ-ῆγον, ἔ, 
«ἄξω, Υν. 8. [ἐξ, ““ οαὺ ο7" Τοῦ" ; 
ἄγω, ““ ἴο Ἰοαα ᾽ 1. 70 Ἰοαά οἱέ 
ΟΥ᾽ 7χΧογ 1}, ἴο δχοοαύϊοῃ ; 0, 10.---2, 
710 Ἰραὰ οὐ, ἱηπάμιοο, ἱθηιρί, Θὕο.---- 
Ῥᾳββ. : ἐξ-άγομαι, 1. δΟΥ, 
ἄχονν Ἁ ᾿ 

ξ-αιτέω (-.αὐτῶ), Γ.-αιἰτήσω, 
1. δοΥ. -ἥἤτησα, τ. τι. [ἐξ, “ΤγΌ 1; 
αἰτέω, ““ ἴο δϑκ ἴον] 1. Αοῦ.: 70 
αϑδὴ 70)", ΟΥ̓ αἰογηαηαῖ, ΤΥΌΤΩ 5016 
ΟΠ6. --- 2. Μιᾶ.: ἐξ-αιτέομαι 
(-αιτοῦμ,αι), ἴ. αιτήσομαι, 1. 
ΒΟΥ, -ητησάμην: (“ 'ΤῸ 881-, ο)" 46. 
τη ΠΩ͂, ΟΥ̓ ΟἸΟ᾽ 5. 5611 το ΒΟΠΊΘ 
ΟἿΘ᾽᾽ ; Π666) 7Ὁ ὕες οἵ). 
ἐξαιτησἄμ,ενος, ἡ; ον» ᾿᾿ 

4: ὩΟΙ, Ὠλ1α, οἵ ἐξαιτέω. 

δὶς 



ΨΟΟΑΒΌΟΖΑΛΝΥ. 

ἑξἄκισ-χίλζοι, χίλϊα, ππιπη. 
δι]. ΡΙΌΥ. [ἑξᾶκις, ““ ΒῚΪΧ ὑϊπ165᾽; 
πελιοε “δ΄. ὑποπϑαπα᾽")}] (“" ΗἸΙΣ 
ἘΠῚΒ5. ἢ Ὑποιβαπα,᾽" 1.6.).ἕ δία 
ἐμοιιϑαηα. 
ἐξ-ἃ-κόσϊ-οι, αι, α, ἨΠΠΊ. 

86 [εξὶ ἘΠπῚ᾿ ὁ 2 ἃ (οὐπηθούπνσ 
ΨΟΥΤΟ]) ; κόσι-οι ; 566 τριᾶκόσιοι 
δὼ παρ οα, 
ἐξέβἄλον, 2. Δδογ. ἰηᾶ, οὗ ἐκ- 

βάλλω. 
ἕξειν, Γπὖ. 1η, οἵ ἔχω. 
ἐξεκόμϊσα, 1. ἃοτ. ἰηᾶ, οὗ 

ἐκκομίζω. 
ἐξέκοψα,, 1. δου, ἰηᾶ. οὗἉ ἐκ- 

κύπτω. 
ἐξεκῦμαινον, ἱπ]ρου, 

οἱ ἐκκυμαίνω. 
ἐξ-ελαύνω, ἴ. -ε«λάσω, ΔΑὐὐὶα 

-ελῶ, Ὁ. -ελήλακα, 1. ΔΟΥΙ. -Πλᾶσα, 
Υ. ἃ. [ἐξ, ““ ουὖ ο7" Τοτ ᾿"᾽; ἐλαύνω, 
“ὁ {τὸ βοὺ 'ῃ πηοὐύϊοῃ ᾽᾽ (““ ΤῸ βοῦ ἰὴ 
γχούΐοη οαὐ᾽ οἵ ἃ ὈΪδο6 : ΠΘΠΟΘ, 
““ τ0 Ἰοϑὰ Του ᾽᾿ Δ ΔΥΤΩΣ ; Π6Π06) 
Τ Πρ σαν : 10 ἰοαά 7ογίμ απ 
αἰ}, ἰο ααυαηοθ.----ν ΒΓ ΉΤΟ Ρἢ- 
οιὖὺ ὑπ5 ῬΟΟΚ οἵ ὑΠπ6 Ἀπ αὈαβὶβ, αηᾶ 
ΟἸΞΟΥΠΘΥΘ, ΧΟΠΟΡΠΟΙ τ1ι5605 ὑῃ]5 
ὙΘΥΓῸ ἰῃ ὑῃ6 δῦουθ οἱ] ρύϊοαὶ, οὐ 
ΒΟΟΙΏΪ ΡΥ ὩοΘιθ , [ΟΥΌΘ. 
ἐξελαύνων, ουσα; ον; Ῥ. ὈΪΌΒ. 

οἵ ἐξελαύνω. 

1η4. 

ἐξελθένν, 2... δοῦῖ΄ Ἰηξνοξ 
ἐξέρχομαι. 
ἐξέ ἔν. “9... δῖ. ἰδ: ΟΣ 

ἐκλείπω. 
ἐξ-έρχομναιυ, ἴ, -ελεύσομαι, Ὁ. 

-ελήλῦθα, 2. ΔΟΥ. -ἦλθον, Υ. τηϊὰ, 
[ἐξ, “ουὖ ο2" Τογύῃ ᾿᾽; ἔρχομαι, 
ΞΟ ΟΠ 7. 70 ᾿οδῆϊο. οὐδ ΟΣ 
7ον»ἱλ. 
ἐξέτἄ-σις, σεως, ἔ. [10Υ 

ἐξέταδ-σις ; ΤΥ. ἐξεταζω (-ΞΞέξε- 
τάδ-σω), “᾿ ὕο ΘΧΔΙΉΪΠ6 τη ητιύθ]γ.,᾽ 
ἤθηοθ, οὗ ὑγόορϑ, ““ ὕο ἱηβρθοῦ, 
ΤΟΥ ν᾽} 4 ἱπιδροοίίοῃ. τουΐοιρ, 
ἐξέφερον, ἱπιρογέ, ἱπᾶ, οὗ 

ἐκφέρω.. , 
ἐξέφὕγον, “τον. ον ὁ 

ἐκφεύγω. 

ἐξήγγειλα, 1. δοῖ, ἱπᾶ, οὗ 
ἐξαγγέλλω. Ι 

Η 

Θ" 

ἐξήγγελλον, ᾿ἸΡοΥ, ἰπᾶ, οἵ 
ἐξαγγέλλω. 

ἐξῆγον, ἱπηΡουΐ. [, οὔ ἐξάγω. 
ἐξ-ἤ-κονται, πιπὶ. δα]. ἴη- 

Ὧ60]. ἕξ, ““Εἰχ᾽ ; (η) σοππηροοίϊίησ 
ψΟΥΟΙ : ὙΕΡΕΜΈΤΟ 16}. ΟἾΞΙ  -- 
ὑ6η5᾽)) ϑιίψ. 
ἐξῆλθον, .2.. ᾿Δοῖ. ἰηᾶν οὗ 

ἐξέρχομαι. 
ἐξή χθην, 1. δοὺ. ἱπᾷ. 9855. 

οἵ ἐξάγω. 
; ἐξικνεῖσθαι, ῬΠ65. ἰη. οὗ 
ἐξικνέομαι. 

ἐξ-ικνέομαι (- υκνοῦμ,αι), 
ἔ, -ἰξομαι, ὃ. ΔΟΥ. -ἰκόμην, Υ. 
γηϊᾶ, [ἐξ, ἀφῃοίἑπρ' ““ ΘΟΠΊ1Ρ0]6- 
ἰἰο)" ; ἱἐκνέομαι, “ο 6016] 
(ΤῸ σομ)θ αἴθ, 02) ΘΙ ΓΘΙΥ ἢ. 
ΒΟη66) Οὗ ἃ ὑγθδροῖῦ : 70 γεαοὶ. 
ἐξίστασθαι, ὕτο8, 1η}, τ], 

οἵ ἐξίστημι. 
; ἐξ- ἴστημι, ᾿᾿ (ἐκ)- -στήσω, Ῥ. 

-έστηκα, 1. ΔΟΥ͂. -ἔστησα, 2. 801". 
-ἕστην; Υ. 8. Δη8 τ. [ἐξ, ““ ουὐ᾽ ; 
ἵστημι, “ἴο τΤηδῖκα ἴο βἰδηᾶ᾽ ἃ 
(Τὸ τὰ ῖο τὸ βύϑθῃα Οἰν . 
ἈΘ6η66) 1. Δοῦ.: Τῃ ῬὉΓ͵Γ6Β., ΠΏΡΟΥΓ,, 
1, Γαῦ., Δ 1. 80}. : 70 ριιΐ οι οἵ 
ἃ ῬΙΔΟΘ, Εἴο.---2, ΝΘαῦ. : Τὴ Ῥοτῇ,, 
ῬΙΌΡΘΥ., ϑηα 2. 80Υ. : 70 δίῶηπα 
οὐμὲ ΟΥΥἹ ἱμ6 «αν, Οἴο. ; ἰο δίαηπὰ 
αϑῖα6.---3, ΜΙά. : ἐξ-ἰστἄμιαι, 
(“Το Τ8Κ6 ΟΠΘ᾽ 5 561} βύφῃα οιὖῦ 
Οὗ [86 ὙΥ8Υ ᾿᾿; Π6η66, Π| Π0. 2) 1Ὁ 
δίαηα οὐἱἱἱ ΟΥἹ ἰλ6 εὐαν, οἴο.; 10 
δίαηα, αϑῖαθ. 
ἐξ-οπλίζω, 1. δΔοΥ. -ὠπλῖσα, 

γ. ἃ. [ἐξ, ἴῃ ““1ηὐοηβῖνο ΤοσοΘ᾽᾽ ; 
ὁπλίζω, ““ὕο δΥ1η᾽᾽] 17ὉῸ α)")} (Ο)}- 
Ῥτείεῖψ.---ΜΜια,: ἐξ-οπλίξομαι, 
1 86. τωπλϊσάμην, Ῥ. Ῥάᾶ85. 1 
Τα, ΤΟΥΟΘ, -ώὥπλισμαι, Το αλὴ 
ΟἾΔ 8 5617 σογηρίοίοῖν; ἰο αὐσοοτιΐ)"6 
ΟἿ᾽ 58 8617) ἴου Ῥαΐ]6, 
ἐξοπιλῖσ-σΐα, σίας, ἢ. [[Ὸ1 

ἐξοπλιδ-σῖα ; 17. ἐξοπλίζω (ΞΞ 
ἐξοπλίδ-σω), “Ὁ0 δΔΙΊΏ ΟΟΠῚ- 
ῬΙούθν " ; Ῥδ8ϑ. “0 6 διτηθᾶ 
σομ θ]ούοῖν (“Α Ρεΐϊῃρ' ἔα 
ὉΙ]ούοΙν δυνηθᾶ᾽" ; ὨΘ6Π06) Α δοίη 
ΜΠ 6161" (18. 

1, ἕξω, ἔαπῦ. ἰηᾷ, οὗ ἔχω. 
2 



1019) 

9. Ἔξ-ο, δᾶν, [ἐξ, “οὐὐ᾽}7. 1. 
Οπ {μα οιιίδία6.---2, ΛΠ ἀθοη.: 
Οιιίδιας ΟΥ̓́, ἴ.6. οἱ ΟΥ ἱμ6 αν 97, 
7,6) )ουοα ΟΥ̓ δδοαρεα 717 ὉΤὴ. 
ἔπἄιθον. 3. δοΥγ. ἰηᾷ. οἴ πάσχω. 
ἐπαιᾶντἕον, τ ρογ. ᾿πᾶ, οὗ 

παιᾶντζω. 
ἐπαιδευόμην, ἱμρογῖ. μα, 

Ῥά55. οἵ παιδεύω. 
ἐπ-αινέω (-αινῶ), ἴ.-αινέσω, 

αΑΑὐὐίο -αινέσομαι, Ὀ.-ἥνεκα,1. 8ΟΥ, 
-ἥνεσα, Ὑ.ὃ. [ἐπ-ί; 1Ὼ ““ Βύγθηρ  ἢ- 
Θηλήρ᾽" ΤΟΓΟδ. . αἰνέω... “ὖθ 
Ῥγαΐβο "1 70 ργαΐξδο, σοηιηιοηα. 

ἐτπι-ἄν, οομ͵. [ἐπ-εί, ““ ΒΟ ἢ; 
ἄν, ᾿μλαοπηϊῦθ ρῬαγύϊοῖὶθ 1 Ἡλθη- 
οΥ67". 
ἐπεδεικνύμ,ην; ᾿προΥ, ἰηἃ 

τ14, ἐπιδείκνυμι. 
ἐπέδειξα, 1. 801. πη. οὗ 

ἐπιδείκνῦμι. 
ἐπεδίωκον, ἱππρουῇ, ἱπα, οὗ 

ἐπιδιώκω. 
ἐπεθύμησα, 1. δοῖ. ἰηᾷ, οὗ 

ἐπιθυμέω. 
ἔπει, εν, δι οοπ]. : ἴ. 

Ααᾶν. : ἸΡ Φη.---2. ΟΟὨ]. : ϑίηιοο, 
ἐηαϑη0}. α8, δοοῖηρ ἰλμαΐ. 
ἐπειδ- ἄν, οομ]. [ἐπειδ-ή, 
ΘΟ ἢ "ἢ 2 «ἀν, ᾿μᾶθῆ, ῬΔΙΌ1016] 
ΤΡ μοη θυ)", 
ἐἔπει-δή, ἄγ. [ἐπεί, ““ θη"; 

δή, τιϑροὸ 'ἴΒ “5 θη  ΘΏΪηΡ' 
ἔογοθ᾿ Οἱ ὑΐῃηο : Τγῦδο)ν, 10}}67,. 
ἐμαί, 
ἐπειθόμ,Ὡν, τ ΡΟΣ , ̓πᾶ, ταϊά. 

Πα Ρᾷ85. Οὗ πείθω. 
1. ἔπτ- εὐμνι. ᾿π ΡΟΥ, -ἣν, ἵν τεσο- 

μαῖ, γι Ὡ. [ἐπ-ί, ““ ἩΡΟῺ ̓ἢ ; εἰμί, 
τὸ ΡῈ ᾽ 70 ὑδτΡο", ΟΥ̓ ΘΟ, Β016- 
ὨϊπΠσ ; -εὖ 2, ὅ, δΔρΡΙἰρα ἴο ἃ 
ὈυΙαΡῸ ΟΥΟΙ ἃ ΥἱνΟΥ ἢ ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ 
(ΞΞποταμῷ) αἴδοι ἐπῆν. 

ὦ, ἔπ-ευμι, ᾿ἱπηρογῖ. -ἥειν, ἵ, 
-εἰσομαι, ν. Ὡ. [ἐπί; εἷμι, ““ ὕο 
5ο 6)". ΘοΟ6᾽ 1 1.,, [ὀκπὶ, ““ἴο οὕ" 
ὕοννατ 5] (“ ΤῸ 90, 02" ΟΟΙΏΘ, 
ον γ᾿ ἃ ΡΙΔΟΟ ; ΠΟΠ66) 7Ὸ 00, 
ΟΥ̓ (0Ή16 ΟὟ ; ἰο ααἀναηοο; 2, 17.--- 
Ὡς [ἐπί ᾿ϑραϊηθὺυ ἢ 16. ΣΟ, 
ΟΥΣ ςομο, ἃρηϊηδὺ "᾽; Ὠρη60) 70 

--οοοΠοΠ5ρᾷϑ.φ“4...΄΄-΄΄΄ΦὖΦΦᾳιᾶΈ;ἤἜῆὙῆὙ΄ρ΄-΄΄65ΠΡῦῸϑ.ϑ.“΄“΄.....ὖϑ΄ΡΛ ῚΊΌ. 

ΝΟ(Α͂ δΟΣΑ͂ΚΥ. 

γαῖ αν αἰξαοῖς ΟΥ ἱπυαδίοι; 0, 
2.--3. [ἐπί, ““ οἴνου." “ὸ 60, 
ΟἿ" ΟΟΙΏὴ6, ΘΕΟΣ; Ὥθπ66),͵ Οἱ 
ὑϊηη6 : ΤῸ 7οίϊοισ, διιοσοφα!: --- εἰς 
τὴν ἐπιοῦσαν ἕω, αἱ, ΟΥ̓ ΟἿ, {δ6 
7οϊοισηρ τοῦ ηΐης, 1.6, αὐ ααἰῦγὰ 
Ο7 ἐδ 7οίΙοιυΐϊηρ ἀαὺ ; 1,1. 
ἐπειρᾶτο, ἐπειρῶντο, 9. 

ῬΟΥΒ. βίηρ,, δηα 911}, ΠΏ ΡΟΥ, 1ηας 
τα. οὗ πειράω. 
ἔπεισα, 1. δογ. 1. οὗ πείθω. 
ἐπείσθην, 1. δογ. ᾿ἰπ, Ῥέ85. 

οἱ πείθω. 
ἔπ-εἴτα, ϑβᾶγ. [ἐποΐς. “1. 

τἀαϊυξοη᾽" ; εἶτα, ““ ὑμ6}] 1. Οἵ 
ὑΐμλο : 76}. ---ῶ2, ὙΥΪΌᾺ ἀὐύΐϊο]ο : 
776 7οϊοισΐη ΟΥ̓ ζευ1ι7"6:--- ὃ ἔπειτα 
χρόνος, ἔδ6 7μέιι)6 ἐϊηλι6 ΟΥ ἐϊη16 0 
002)16.---3, ΟἿ οΥ̓ΟΥ, οἴσ.  1ην {}ι6 
ηθαέ ρίαςο.---ἄ, Τηθουτορ. ΏΘη 
{88 αποβέϊοη 15 Το πη θα Οἢ ἃ 51}0- 
γΡοβιθίοι : {ην δίίο)ι ὦ σα86. 
ἐπέκαμ,ττον, ἱπηροσῖ, 1, 

οἵ ἐπικάμπτω. 
ἐπεσιτί σἄμ,ν, 1. δοΥ. ἰηᾶ, 

οὗ ἐπισιτίζομαι. 
ἐπέτὕὔχον, 

ἐπιτυγχάνω. 
ἐπεχείρησα, 1. 8οΥ. 1μ4, οὗ 

ἐπιχειρέω. 
ἐτπτήεσαν, 8. ῬΟΙ5. ὈΙῸΓ. 1- 

Ῥουῖ, 1ηα, οὗ 2, ἔπειμι.- 
ἐπήνεσα, 1. δοΥ, 

ἐπαινέω. 
ἐπ ((θο οἴου ἃ βοζύ γοῦχοὶ ἔστ, Ρο- 

ἴοΥ 6 8 αϑρί γαύοα γουνοὶ ἐφ᾽) Ὀσθρε: 
1, ὙΠ ἄθῃ.: 8. ὕγρορ, ο7}:--- 
ἐπὶ τῶν νεῶν,(μρονὶ {716 57]ιῖρ58; 1.6.) - 
ον ϑοα» ἃ ἰλι6 Περί; 4, 8.---Ὦ, ὙΠ 
ῬΘΥΒΟΙΔ] ΡΙΌΠ.: 72» 0.:--- ἐφ᾽ ἑαυτῶν, 
ὑμ ἱμοηιδοίυο8, -- ο, Τοισα) 5, ἐν 
ἐμ αἰἰγ"ϑοίϊογν 07, 701".---α, ΟΥ̓ ὕἴτηο : 
15. ἰλι6 ἰζηλς6 97, ἐγν ἐμι6 σοῖι) 86. 07): ---- 
ἐφ᾽ ἡμῶν, ἴ, οἷεΡ ἐϊηϊο ΟΥ σαν; 9, 
12.---Α, Οὗ δυσδχιρουμ)οηῦ, φίς.: Βῃ: 
--ἐπὶ τεττάρων, δ 7015; ἷ.6. 
7οιν)" ἄφθρ. --- 2, 1 αῦ.: 8. 
ὥρολ.. --- Ὁ. 11..--ι0, «ἀσαϊ)ιδί.---ς 
71. ααάαϊέϊογν ἰο, δοδίο8, οὐο)" απ 
αὔουο.---ΑΟς 101".--, Οἱ ἰἀπ6: Αε,. 
ἴ)), 01}.---). ΟΥἨ ΡΙαρο : 4{.--, 7}8 

Φ, ἀϑόχι πᾶν οἷ 

ἰηα, οἵ 



ΨΟΩΑ ΒΟΖΑ͂ΔΥ. 

ἀοροη θη 66 101). ἰ)ν ἐἢ 6 Ῥοιυε7" 07..-ττ ἃ 
9. [0 Αοο.: δ. Ο", τ ΟΊ), Οὐ Θ)". 
---. Τ7οισα)γ"α5, ἴἰο.---᾿. Ασαϊηϑί. 
--α. .2.0᾽".---6, 70, «ἰἴο, 
ἐπι-βουλεύω, 1. δοῖ. (ἐπ)- 

εβούλευσα. ν. Ἡ. [ἐπί, ““ ὡροϊηδὺ᾽"; 
βουλεύω, ““ἴο Ρ]4 1] ὙΥΠ01 αὐ. : 
70 γρίαη, ΟΥ̓ ρῥίοί, ἀσαϊηϑΐ : --- ΘΟ Π]6- 
ὑ]τὴ65 υὶῦ δῦ. ; 566 6,1. 

ἐπι βουλεύοιμι, Ῥγ65. ορῦ, 
οὗ ἐπιβουλεύω. 
ἐπιβουλεύων, οὐυσα, ον, Ρ. 

ῬΓ65. οὗ ἐπιβουλεύω. 
ἐπιβουλ-ή, ἧς, ἔ, [ἐπιβουλ- 

εὔω, ““ἴο ῬὈΙοῦ ἀρεϊπδὺ" ἢ ((Α 
φΙοὐύἠηρ' ἀραϊηθῦ ΟΠ ; ΠΟΠΩ6) 4 
»ἴοΐ, οἷο. 

ἐπι-δείκνῦμιν, ἢ, -δείξω, Ὁ. 
«δέδειχα;, 1. ΔΟΥ͂, (ἐπ)-ἐέδειξα, ν. ἃ. 
[ἐπί τὰ “ Ἰηὐθηθῖνγθο ;Οσο ἢ: 
Δειενυε, “ΤΌ ΒΟΥ 1 1...Ἀοἱ.: 
10 ςἤοιν, οαπἰδιί, αἰδρίαν, οἷο.--- Ὁ, 
Μία. : ἐπι - δείκνῦὕμαι, 170 
δἤῆοιν, Ῥγουο, παῖς ουἱαθηΐ, οἵ 07 
ὌΥ ΟἸΘ᾽ 5 561}, 

ἐπίΐδεικνυς,ῦσα, νυν, Ῥ. Ὀγ68. 
οὗ ἐπιδείκνῦμι. 
ἐπῖδείκνυσθαι, ὕῥγοΒ. [πη 

γϊα, οὗ ἐπιδείκνυμι. 
Ἐπ εν αν» 1. ὅ0ὲ. ἐπε, οὗ 

ἐπιδείκνυμι. 
ἐπὶί-δίώκω, 1. ΔΟΥ. (ἐπὺ)- 

εὐ: ὐς Π }εἐπ ὁ πὐδι": 
διώκω, ““ἴο ΡᾳΥΒι6᾽᾽1 70 »ιι7) 8116 
αἰΠίο)», ἰο 7οζϊοιν 17) Ῥιι7)51, 

ἐπὶιθη, 8. ΡΟ6Ὶ5. βίῃηρ. 2, ΔΟΥ͂, 
5110]. οἵ ἐπιτίθημι. | 

ἔπι-θυμ,-ἔω (-ὥ), ἴ. -ἡσώ, Ρ. 
(ἐπι-τεθύμ)-κα, (ἐπ-εθύμ)-ησα, 
γν πν Γεπύ ΠΡΟ Π..: θυμΞόξ, 

ΙΟΙ 

ὁ 66 ΠΕ’ Ὁ)» δέν ἹἸ Ἰ  ἧὄῸ 
ῬρΠΩ͂, 07" ΟΕγΟ, ΡΥ ΘΔΌ]ν ᾿; ΠΘΠ66) 
Οὗ ἃ ΡΘ ΠΟΙΆ]: 70 τὐλθοῖ ἈΪ5 ΥΌΟΟΡΒ 
γομηα, 

ἐπὶ- κἰνδῦν-ος, ον, δ]. [ἐπί, 
1. ὁ ΙΓ ΒΟ ἵτιρ ΙΟΤΟδ 
κίνδῦν-ος, ““ ἄδηροῦ᾽] (΄ Ἠδγυϊησ 
δ ΡΟΥ ᾽᾽; ἤθηοο) 1 δῦ. : 
Ταηρο οι, γε) 11οιι8, Παξα) οι, 
αἰοηαφα εἰ, ἀαη 06), ὕο. ΒΕ 
ΟοΙΡ. : ἐπὶκινδύν-οτερος ; ΘΠ. : 
ἐπὶκινδυν-ὀτᾶτος. 
ἐπίκινδυνότερος,; α, ον; 

566 ἐπικίνδῦνος. 
ἐπὶ-κρύπττω, ἴ. -κρύψω 

[ἐπί, ““ἼΡΟΙ Ο7" ΟΥ̓ΟΥ᾽ ; κρύπτω, 
δ“ ἕρ οοΥ6 ] (ἢ ἘΟ σΟΥΘΙ ΘΥΟΓ.; 
ἤΘΠΟ6) 1, Αοῦ. : 70 οσοποραΐϊ. ---. 
ΜΙᾶ.: ἐπι-κρύττομαι, (“Τὸ 
ΘΟΟΏΘΟΔΙ ΟΠΟ᾽Β 5601 3 Ποηο6) 7Ὸ 
αοἱ εὐἱΐδ) σοπ δα ϊὨι θη, ΟΥ̓  ΘΘΟΦΟΙ ; 
ἰο αἰδοιῖδο 068 ῬίαΏ, 
ἐπὶ-λέγω, ν. ἃ. [ἐπί, “ἴῃ 
Δα] 0 : λέγω, ““ ἴο 58. ᾽ ΤῸ 
δα την αὐἀαϊϊοτυ ; ἰοὸ δαν 7 ΠΟΥ ΟΥ̓ 
δοδὶαθ68. 

ἐπῖλειτπόμιενος, ἡ, ον, Ρ. 
ὉΤΘΒ. 655. οὗ ἐπιλείπω. 

ἐπὶι-λείύπτω, ἢ, -λείψω, Ὁ, 
«λέλοιπα, 2. 8ΟΥ, (ἐπ)-ἔλζπον, γ.᾿. 
[ἐπί; λείπω, ““ἴο Ἰοαγο᾽7 1’: 
[ἐπί, ἴῃ ““ ἱπύθηβῖνο ᾽᾿ ΖΟΥ66] 1. 
7 7 “ἃ ῬΟΈΒΟΙΣ, δύ δι ΚΘ Ὁ: 
--Ὡ., [ἐπί, “4 ΑΥΟΥ, ο07." ΘΕ Ϊπα "1: 
δ. ΛΑού. : 70 ἴφαυο ϑοἠίηα.---Ὦ, 

᾿Ῥαβ5.: ἐπι-λείπομαι, 70 δὲ 
[6 δο)ιῖγναῖ, ἴο γ᾽ θηγχαῖ δε) αὶ :-ττ 
τὸ ἐπιλειπόμενον, ἐμαΐ ἐυμϊοῖ, τα 8 
ἰογὶ δολία; 8, 18. 
ἐπιμέλε-"α (ατίπατ65011,), 

ΡΥ ΤΠ 1. {ΤῸ βοῦ Ὁ8}6 Ταϊη ας, Ε, [ἐπιμελής, ἐπιμελέ-ος, 
ἘΡΟΠ : ΠΟΙΟΘ) 1. ὙΠ ἀεῃ.: 
70 α651)6 εασο»ῖῃ, Ιοηο 707". --- Ὁ... 

“6 ΘΑ ΥΒΓΠ] 7 (“ ΤῊΘ αὐϑ}10γ.,. Ο1'" 
σοηάϊθ!οη, ΟΥ 86 ἐπιμελής᾽":; 

ἍΝ 1Ὸ Τηξ, : 10 ὃ6 υο»}}ν αἰοδίγ οτ,8, ΟΥ̓ Π6Π66) Οα) Γι 6885, 6α}»6, αἰϊὶς- 
εαρο)", ἴο ἃ, Οἴζ., ἰ0 ἴοπῷ ἴο 0, 
δία. 
ἐπιθυμέων (ὧν), εουσα 

ξεω:- 

ἐπὶ-κάμιιττω, ν. ἢ. [ἐπί, ἴῃ 
“ὁ ἰηὐθηβῖνθ᾽ Ιοϊ00 ; κάμπτω, 

Ϊ 

οὔσα, ἕον οὖν, Ῥ. ΡΥ65. οὗ ἐπιθυμ-᾿ 

ΐ | 
Ϊ 
ἱ 

606, αἰΐθη 07}. 

ἐπῖ-μελέομαι (-μελοῦ- 
μια.1), διὰ ἐπι-μέλομαι, ἢ᾿ 
-μελήσομα, 1. Β80Υ. Κ(ἐπ)- 
-εμελήθην, Ιαἴα -εμελησᾶμην, 
Ῥ. -μεμέλημαι, Ὑ. ἅδθρ. [ἐπί, ἴῃ 
“ὁ ρὐγ ΡΟ Ϊρ ἴογοο; μέλ- 
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ομαι, ““ἴο ὕακο σαγ1Ὸ οὗ ο)" ΤΟΥ ᾽ 
1. ΙΓ αοη.: (“ἸὸῸ δῖα οδγΘ 
οὗ᾽᾽; Θ6η06) 70 ραν αἰϊοηίίοη, ἰο, 
οὐ ϊυαίς ἐμ6 σοοα εὐὐἱϊ ο7, οἷο.--- 
2, ὙΠ Τορομαᾶθηῦ οἰδιιβα : 7Ὸ 
οὗὔδογυθ φαγ εγμῳ; ἰο Ῥαν Πιθεα, ΟΥ̓ 
αἰΐοπίϊοη,, ἴο. 
ἐπίμτηπλᾶσαν, 8. ΡΟΥΒ. ῬΙΌΥ, 

ἐπ ροσῇ. 1η, οὗ πίμπλημι. 
ἐπί πεσεῖσθαι, [υὖ. ἰηξ, οὗ 

ἐπιπίπτω. 
ἐπὶ- ττίτττω, ἔ. πεσοῦμαι, Ῥ. 

«πέπτωκα, Υ. Ὡ. [ἐπί, ““ προπῃ᾽"; 
πίπτω, ““ἴο 1411᾽᾽] 10} δῦ. : 
10 7αϊΐ ρον) ὩῸ ΘΠΘΙΏΥ, δίς. ; ἴο 
αἰίαεζ, 
ἐπῖ-πολύ, ἄν. [ἐπί, ““ ἴογ"; 

πολύ, ἃοο, πραῦ. βἰηρ, οὗ πολύς, 
6 χη πὸ}})] (ΟΣ ΒΌΘΦΗ Ζ 
Π6Π66) 70 ἃ ογεαΐ, ΟΥ̓ τοῖα, 62- 
θη; οὐο)" ἃ ἰα7σο ϑραοε οἵ θτουπῃᾷ, 
Εἰς, 
ἐπἵ-πον-ος, ον, δα]. [ἐπί, 

ἷη ““Ἰηὐοηβῖνο᾽᾽ Ι͂ΟΥΘΟΘ; πόντος, 
«ἐ ἐ011᾽7΄ (΄ Ἠδνῖηρ ΠΟῊ πόνος᾽᾽; 
ΠΟΠ66) Οὗ ὑμπίηρβ : Αἐἰοηαϑα εοἱῃ 
φηχοῖι ἰοἱϊ ΟΥ̓ Ιαφοιι)"; τον ἰοἱ] ΟΊ, 
ὑΟν Ἰαϑογίοιϑ. ἘΡ ΟΟΙΡ. : 
ἐπίπον-ώτερος ; (Ξξ0}. ; ἐπῖπον- 
ὠτᾶτος). 

ἐπί-ῤῥ-δυ-τος. τον, δα]. [ἐπί, 
ἐξ οι, τον; δυ 8 τόοὐῦ ὯΣ 
ῥέω, ““ο ἤονν,᾽ νὴ ῥ ἀοπ 168] 
(“ ΕἸονγοα ΠΡΟῺ Ο7᾽ ΟΥ̓ΟΥ ἢ ; ΠΘΏ06) 
Ἐγε11-ἀὐαίο)"οα. 
᾿Επισθένης, οὐ, ἢ. “' ὶ- 

δἰ θη θ8 ; ἃ αγθοὶς οὗ ΑἸ ΡΠ ΐΡΟΙΊ5, 
ΘΟΙΠΠΔ ΠΟΥ Οὗ ὑπὸ τόρ ῬῈΕ]- 
ἰαδϑὺβ.; 10, 7. 
ἐπι-σττ-ίζομιαι, ἔ, -ἰσομαι, 

Αὐὐίο -ζοῦμαι, 1. δΔοΥ. (ἐπ-εσῖτ)- 
Σράμην,..Ὑ... Τοῖᾶ. -[ἐπί, 1 
“ ρὐγρηρ ῃοηΐηρ ΤΟΥΟΟ ἢ ; σῖττ-ος, 
«ς Τροῦ "Ἱ 70 ργοομγ, ΟΥ̓  σεί, γοοά 
ΟΥ ργουϊδίοη ΟΥ̓ ΟΠ Θ᾽ 5 501, οἰθ.; ἰο 
7Ζο» αγο. 

ἐπῖσϊτισ-μός, μοῦ, 1. [ΤῸ 
ἐπῖσιτιδ-μός : τ. ἐπίσιτιζω (τ 
ἐπὶσιτίδ- σω), “το {πγ 8} 1 
Τοοᾶ᾽" ; ΜίΙ|ᾶ., ““ ὕο ἔυγ ηἶ8} οὐδ | 
ΕΙΣ ἢ τοοα" Α 7ιω" πἰδηϊησ 

νΟΟΩΩΑ»ΟΔΑΔΛΥ͂. 

ΟἿ δ᾽ 5 861} εὐἱ γοοα ΟΥ̓ ῥγ)ουϊδι οῊ 8; 
α σείίης ο7 ῬγουϊδὶοΊ 8. 
πί- στᾶ - μαι, ἔ. ἐπι-στή- 

σομαι, Υ. τηϊὰ, (“Τὸ Ββἰδῃᾶ αὖ ο)" 
ὈΥ ᾿᾿; Ὠ6Πη66) 1, 70 δὲ αοημαϊηίεώ 
εὐἰίμ, αν α ἀποιοσίφασο οἵ, ἀποιο; 
8, 12.--2Σ, ὙΠῸ ὅτι : 70 ζηοιυῦ, 
οἷο... ἐμαΐ.--- 3. ὙΠῸ Τηΐ,: 70 ἀποιῦ 
ἤοιῦ ἰο ἅο, εἰς. [ἐπί, “αὖ ; στα, 
δκίη ἰο ϑηβ. στοοῦ 5ΤῊΉΑ ““ἰο 
βύαπα᾽᾽]. 
ἐπιστάσθωσαν, 383. ῬΟΙΞ. 

ΡΠ. ῬΥ65. ᾿πηρογαῦ. οὗ ἐπίστἄᾶμαι. 
ἐπίστευον, ἱπροσέ, ἱμπᾶ.- οὗ 

πιστεύω. 
ἐπιστήσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 

ΔΟΥ͂, οὗ ἐφίστημι ;---αὖ 8, 1δὅ, Βι}- 
ῬΙΥ τὸν ἵππον αἰΐοῦ ἐπιστήσας... 
ἐπιστολ-ή, ἧς, ἵ. [ΟΥ̓ ἐπι- 

στελτ-ή ; ἴΥ. ἐπιστέλ-λω, ““ἴο ΞΘ 
ἰο᾽ (ὁ Ταῦ ψ ῃοὰ 15 βοηὺ ὑο᾽" 
ἕν ῬΟΥΒΟΙ ; ΠΘΠΟΘ) Α( ζοί{6)", ορ δίϊ6. 
ἐπι-σφαζω(εμπᾶ -σφάττω), 

ἔ, -οσφάξω, 1. ΔοΥ. (ἐπ)-ἐσφαξα, 
1, δοΥγ. τᾶ, (ἐπ)-εσφαξἄᾶμην, ν.ἃ. 
[ἐπί, ““ΡΟη ̓" ; σφάζω, “ ἴο 
Βαν" ὙΠ ΑΙ Ἴν Ἀσί,: 
10 [αν τ Ρ0}.---2ἃ, ΜΙΑ, : 710 5ἴαν 
ΟἾ θ᾽ 5 8601 προ ;---ὖ ὃ, 29, ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτῷ (1.0, Κύρῳ) αἴϊον ἐπισφά- 
ξασθαι. 
ἐπισφάξαι, ἐπισφάξαο- 

θαυ, 1. 8δογ. ἰηῇ, δοῦ, δηα τηϊᾶ, οὗ 
ἐπισφάζω. 
ἐπιτήδεια, 

τήδειος. 
ἐπιτήδ-ειος, ον, δΔαϊ. [ἀκΚίῃ 

ἰο ἐπιτηδ-ἕς (6γ.), ““Βογνίηρ ὑπ6 
ῬΌΤΡΟΒΟ ᾿ (““ Ῥοχιύαϊηΐηρ ὕο ἐπι- 
τηδές᾽"" ; ὭΟΠΟΟ) 1, ϑεγ)γυϊηῷ 7007" α 
Ῥιι)"}0ὴ086 ΟΥ ἐπα; Χὲ, οοηυξηιοηΐ, 
διεϊίανῖο. -το 2, ϑ'ορ»"υἱέραῦϊο, Ἠδ665- 
8αΥ. -ττ Ἀ58 Βαθβῦ,: ἐπιτήδεια, 
ων, Ἦν. ΡῬΙασ, 716 πεορϑϑαγῖε5 Ο7 
ἰϊγο, 1.6, ργουϊδιοη 8, 7χοοιῖ, 
ἐπι-τίθημι, ἴ,. -θήσω, Ῥ. 

«τέθεικα, Ὑ. 8. -[ἐπί, ΡΟΝ 2 
τίθημι, “ὕο ῬΡαῦ 0)" ὈΙ8Δ06᾽] 1. 
Αοῦ.;: 8. 70 ρει, ΟΥ̓ ΡΊαςο, τΡΟΉ .---- 
Ὁ. ΟΥ ρῬυῃϊβηγηθηῦ ; 10 1 71εἰ. ---. 
2. ΜΙα,; ἐτγι- τίθεμαι, ἢ, -θήσο- 

ων; 806 ἐπι- 
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μαι, 2. 0, (ἐπ)-εθέμην, (““ Τὸ 
Ῥπὺ ΟἸΘ᾽ Β 5611 προ ; Π6Π66) Τὴ 
ἃ ΒΟΘΟΪ6 56η86: ὙΥ1ῸῊ 1)αῦ.: 70 
γιαζο αὐν αἰἰαοῖξ, ὩΡΟΉ. 86 τρΟῊ, 
αἰίαοξ; 4, 10, εἰς. --α 3, ΑἸΟΠΘ: 
10 τηαζε απ αἰΐαοξ, 
ἐπιτρεπόμιενος, Ἢ» ον} Ε: 

ὍΓ65. ΤῊ], οὗ ἐ ἐπιτρέπω. 
ἐπι-τρέπω, ἔ. -τρέψω, 1. 

ΒΟΥ. (ἐπ)-ἔτρεψα, Υ. 8. [ἐπί, 
ΈΩΣ 5 τρέπως “οὗν. (“ Τὸ 
 ἴο, 07) ΟΥ̓́ΣΣ ᾧο,᾽" διηΌΥ ΠΟΥ; 
ὨΘη66) 1, Αοὔ. : 1 Ῥαεαῦ. οὗ 
ῬΘΙΒΟῚ ἃπμα Τηΐι: 710 συ τ ἰο ἃ 
ῬΟΙΞΟῚ ἕο ἅο, οἷο, ; ἐο ΡΟ) ηνϊΐ, ΟΥ̓ 
αἰϊοισ, ἃ ῬΘΥΒΟΙ, ἰο ἃο, εἰς.---2. 
ΜΙΑ. : ἐπι-τρέπομναι, ἔ, -τρέ- 
ψομαι, (ΤῸ ὑχ ΟἸΘ᾽5 56] 
ΟΥ̓ΘΕ ἰο᾽" ; 6066) 70 (Οὐ ηἰξ, ΟΥ̓ 
6 ἐγ" ι8ΐ, ΟἸ6᾽.8 ϑε ἴο. 
ἐπὶ-τυγχἄνω, ἔ, -τεύξομαι, 

2. ΔΟΥΙ, (ἐπ)- -ἐτῦχον, ὙΠ  τεν.; Γεσς 
““ ΠΡΟΠ᾿᾽" ; τυγχἄνω (πθεὖ.), ““ ἰο 
ὨΔΡΡΘΗ Ο07᾽ Ομδηο6 ἢ 1Ὁ δαρ- 
ΦΟ}, ΟΥ̓ Οἤαηςο, ρον»; ἴο πιορεξιυϊίῃ, 
ΟΥ̓ ηα, ὈΥ Δ ΟἤδηΟΟ, εἴς. 

ἐπί τὔχοι, 8. ΡΕΙ5. 5[ηρ', 2. 
ΔΟΙ͂, Οὗ. Οὗ ἐπιτυγχἄνω. 
ἐπϊῖφερόμενος, ἡ, ον, Ῥ, 

ῬΙΈΒ, ῬΆΞΒ. οὗ ἐπιφέρω. 
ἐπὶὺ- -φέρω, Ἑ, (ἐπ)-οίσω, 1. 

ΒΟΥ, (ἐπ)- -ἤἥνεγκα, 32. ΔΟΥ. (ἐπ)- 
ἤνεγκον, Ὑν Εν [ἐπὶ ΡΒ δῦ" 
φέρω, .“" ἴο ὈΘΆΡ 07) ΟΕΥΤΣ ᾽] 1. 
Αοὔ. ; 70 ὃφθα), ΟΥ̓ Θα᾽ Ὑν, ασαϊρ»ϑὲ, 
-- 2. Ῥαββι: ἐπὶῖ-φέρομαι, 
(“ἼοΟ ὍΘ ῬΟΥΙΏΘ, 0) ΘΑΥΙΘΩ͂, 
δρεϊηβὺ᾽") ; ΠΟΠ66) 70 78) ΟΠ, ΟΥ̓ 
ὩρΟΏ; ίο αἰίαοῖ, οὔα. 
ἐπι-χειρ-έω (-ὧ), 1. ΔΟΥ͂, 

(ἐπ- εχείρ)-ησα; Υ. Ὡ. [ἐπί, ““ το; 
πγειρ ον ποθ} (ὁ ΤῸ Ῥηΐῦ 6πὸ 
ΒΠαμᾶ ὑο ἃ ὑπὶπρ ; πθηο6) ὙΥ ἢ 
Τηΐ, : 70 ἐπαφαυοιι)", αἰδηρέ, ὕο 
Ἃο, εἴς. 
ἐπϊ-χωρέω (-χωρῶ), 1. ΔΟΥ. 

(ἐπ)-εχώρησα, Υ. Ἡ, [ἐπες- Ὁ 003 
γα αΒ᾽᾽ ; χωρέω, “ἷἴΤο 9Ὸ οὖ)" 
ΟΟΙ6᾽ἢ Ὄ' ΤῸ ΡῸ, 02") ΟΟΤΠ16, ὑο- 
γαγ 5 ὃ ῬΟΥΞΟῚ Ο7᾽ ὑπ ηΡ᾽ ; ΠΘΠ06) 
Οὐ ΟΡ 5: 10 αἀναῆοο; 2, 11. Δ ἴο ΞΔΏ8, 
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ἐπίχωρῆσαι, 1. Δογ΄. ἰηΐ, οὗ 
ἐπιχωρέω. 
ἐπιών, οὔσα, ὄν, Ῥ, Ῥ͵65, οὗ 

2, ἔπειμι, 
ἔπγλευσα,, 1. 801. 158. ΘΕ 

πλέω. 
ἐποίησα, ἐποιησάμιην, 

ΤῊ ΟΡ ΤΠ. Ποῦ. πα ἸηϊΟς ὍΣ 
ποιέω. 
ἐποιοῦμην, ἱἰπῃρουῖ, ἰηᾶ, 

τ Ϊα. οὗ ποιέω. 
ἐποίουν, τη ρουῦ, ἱπᾶ, οὗ 

ποιέω. 

ἐπολέμνησα,, 1. 80γ. ἱπᾶ, οὗ 
πολεμέω. 
ἐπολιόρκει, 8. 615. Βἰηδ, 

ἱΠΊΡΟΥΈ. 1ηα. οἵ πολιορκέω.͵ 
ἕπ-ομαι, ᾿π ΡΟΣ, εἱπόμην, 

ἔ, ἕψομαι (-Ξ ἕπ-σομαι), Υ΄. τΤη]ᾶ, 
ΤῸ 7γοϊϊοιυ ;-- ϑογαθυϊμηθβ τυ τὺ} 1) αῦ, 
[ἀκ ὕἤο ϑδηβ. τζτοοῦ ΒΑΟῊ, “ ἢὉ9 
ΤΟΠ]Ον . 1αἵ. βὄᾳιι-0}"}. 
ἑπόμιενος, ἡ, ον, Ρ. ΡΓ68. οὗ 

ἕπομαι. 
ἔπρεπε, 8. Ρ615. εἰηρ, ᾿ ΡΟΥἵ, 

ἰηᾷ, οὗ πρέπω. 
ἑπτά, τὰ]. 84]. ἱἰηᾶθοϊ, 

ϑουέῃ, [κί ο ὅὅδῃβ. δαρίαι; οἵ, 
Ταῦ. δορίθη). 
ἕπτα-καί-δεκα, ππη}. δ], 

1η660]. [ἑπτά, ““βονοη ἢ Σ. καί, 
“ ηα᾽". δέκα, “θη "]. ( Ξουθῖ 
απα θη ᾽᾽) ϑευοηΐοοῃ, 

ἑτττἄ-κόσϊ-ον, αι, α, ὨΠΠ1. 
8]. [ἐπτά, ““βονυθῃ᾽" ; κόσϊοοι; 
506 τριακόσιοι) ϑευεη, Ἰιμ εα. 
᾽᾿Επύαξα, ης, 1. ἥργαχα; 086 

νἱο οἵ Ξυθηη ϑβὶβ, Κίηρ' οὐ ΟἸΠἸοῖα, 
ἐπύθόμην, 2. ἃοχ. ἰηΐ, οὗ 

πυνθάνομαι. 
ἔργ-ον, ου, '.. [τοοὔὗ ἐργ, “ ἴο 

ὍΟΥΚ᾽ 1. 4 φολῖ.---ἃ. δορῶ, 
αοΐ, αοἰἴοΉ}. 

ἐρε ῖ, ὃ. 615. 51ηρ'. Οὗ ἐρῶ ; 566 
ἐρῶ. 

ἐρΉΙΣΟΘ, ον; δᾶ]: ἄς Ὅὲ 
ῬΙΔΟΘΒ ; Ζοροῖψ, αἰ686)» , ἀἰοϑοίαίεο.---- 
2. Οἱ ὑμπίηρβ : «“δαῃαομο Ὅν 
ὑΠ6 1} ΟὟΠΘΙΒ [ὈΙΓΟὉ. ἰοὸ ῬΡὰ ἀἰ- 
νἰαρα ἔ-ρη-μος, Δηᾶ ἴο Ἀὰ τοΐοι- 

τοῦῦ ΠΑΤΙ τε πα 
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Ἰοανθ᾽" ; γαϑδὺ ραγῦὺ. ““δραηᾶοῃ- 
οα᾽᾽ ; 50 ὑμαῦ ἐ Χ11 5 ἃ Ῥ7ΟΗ͂Χ, 
γα μος ἃ ΒΆΠΙΧΊ. 
ἐρημν-όω (-Θ), -ὥσω, Ῥ. 

(ἠρήμ)-ωκα, Ἴ. ΔΟΥ. ὭΡΑΝ τωσα, 
ν 5. Γερημος,. ΒΔ ΥΘ᾽᾿; ΠΟΏΘΒ; 
 ΡΉΣΙνΟ -Ὁ (“ ΤῸ ΠΊΕΚΘ 
ἐρῆμος᾽᾿ ; ΠΘΠ06) ὙΠ Οθη. : 7Ὸ 
αἰορ»ῖὺθ Υ. -- Ῥαβθ. : ἐρημ»-όο- 

μαν (-οὔμαι), Ρ. (ἠρήμ)-ωμαι, 
1, ΔΟΥ͂, (ἠρημ)-ώθην, 1. ἔ, -ωθή- 
σομαι. 
ἐρημωθεῖς, εἶσα, έν, Ρ. 1. 

ΔΟΥ͂. Ῥ8485. Οὗ ἐρημόω. 
ἐρτζω, 1. ἐρίσω, ῬοΥτΐϊο ἐρΐἴξω, 

Ῥ. ἠρΐἴκα, 1. ΒΟΥ. ἤρισα, Υ. Ἡ.-. [ΤΟΥ͂ 
ἐρίδ-σω; ἵν, ἔρις; ξρζδ-ος, “ἐ βὑγ 6 
(Τὸ δΥ6 ἔρις : ΒοποΟ) ὙΥ1Ὲ 
αὖ. : 7Ὸ 5[γ 156, οοπίση, υἱο «εὐἱίλ. 
ἐρτζων, ουσα, ον, Ῥ. Ρ165. οὗ 

ἐρίζω. 
ἕρμιην-εὕς, ἕως, 51, [ἑρμην- 

εὔὐω, “ἴο ἰηὐουργοῦ"᾽ «4 ἐπιί6)"- 
»1 {6}. 

ἔρομαι, ἔ, ἐρήσομαι, 2. ΒΟΥ. 
ἠρόμην, Υ. Τηϊᾶ. 170 αϑἷ;, οἸφιιῖ)"6 
οἡ. 
ἔρὕ-μα, μᾶτος, Ὡ. [ἐρύ-ω, 

““ τὸ ἄγαν ᾽7:-ἰὴ Μ|Ιᾶ, “ ἰο ἄγαῖν 
ἴο ΟΠΟ᾽5. 5611; ἤθηοθ, “ἴο Ῥτὸ- 
ἰοοῦ ο)" ἀοξοηᾶ ᾽᾽] (“Ταῦ ΜΒ ΪΟῊ 
Ῥγούθουβ ογ' ἀϑίθη ἅ5᾽᾽ ; ΒΘ. 00) εὐ 
Αἱ ἀοΐοηορ, ρ)οίεοίίοι, Οὔο.---2, 4 
7ονεἸγοα αῦ0}}}, α «7ογεὐϊοαίϊοη. 

ἐρυ-μνός, μνή, μνόν, δ]. 
[ἐρύ-ω, ““ ἴο ἄγεν) } ἴῃ ΜῇΙΑ., 
ὦ ἐρ ἀταν ὅθ Ομ ΘΒ 501 Γ ΠΘΠΟΘ, 
“10 ῥ᾽], Ῥγούθου"] (ἐ απατα. 
ἴησ, φυγχγούοουϊηρ ̓̓  Β6η060) Οἵ 

; ῬαΠαΙηΡΒ, Ἰσοδ  ἐοϑ, οὗσο: ΘΟ, 
70" τ Ποῖ, ὁΐο. 

ἔρχ- ομναῦν, ἴ, ἐλεύσομαι, 2. Ῥ. 
ἐλήλυθα, ΕἘρίο εἰλήλουθα, 2. ὍΟΥ, 
ἤλύθον, Λτυύος ἦλθον, ν. ᾿. γη]α, 
Ἰῤνλουζι 1. 10 (016, ἴἰο 50.---2δ. 1Ὸ 
σοὴ) 6. δαρῖ, γον [ϑ5. ΑΒΘΗ- 
ὍΗΠᾺ (ἔν. γτοοῦ ΠΙΟΒΗ, 07" ἘΠ], “ ἴο 
8ο᾽ ̓)τΞ ἔρχομαι]. 

ἐρῶ, Ταῦ, ΟΥἩ  ττοδ. εἴρω δείφγιῃ 
ΟΟΟΙΓ5, ῬΟΥΏαΡ 5, ΟἾ]Υ ΟἸ)66), 7) 
Οὔος, τεἰϊ, ΟΥ δ΄αῖὶ. δα, Θὔσ, 

ΨΟΓΑ δ ΟΖΑΔΝΥ. 

ἐρωτθιν, Ῥγο5. 1, οὗ ἐ ἐρωτάω- 
ἐρωτάω (-ῶ), ἢ. ἐρωτήσω, Ρ. 

ἠρώτηκα, 1. 8ΟΥ͂. ἠρώτησα,ν. Μ.:: 
1. 710 αϑδ, Φη γιῖ7)6. ---- Ὡς ὙΠΗ 
Αδο, ΟΥ̓ θ ΡΟΥΒΟῚ ; 70 αϑἤ, ΟΥ̓ 6Π- 
φεῖ) Ὁ Σς 

ἐς, Αὐὐῖο ΤῸ τεσ 
ἐσάλπιγξα, 1 

σαλπίζω. 
ἐσβάλλω ; 566 εἰσβάλλω. 
ἔσεσθαι, ζιῦ. 1πῇ, οὗ 1. εἰμί. 
ἐσθίω, ἴ. ἔδομαι, Ὁ. ἐδήδοκα, 

Υ. ἃ. 70 θαΐ. 
ἐσθίων, ουσα, ον, Ῥ. ῬΥ65, οὗ 

ἐσθίω. 
ἐσιώπων, 

σιωπάω. 

ἐσμέν,1. ῬΟΥ͂Β, ῬΙΟΥ, ὈΓῸΒ. 1η, 
Οὗ 1. εἰμί. 

ἐσοίμνην, ἐαύ, ορῦ. ΟΥ̓. εἰμί, 
ἔσομιανυν, ἢ. 1πᾶ, οὗ 1. εἰμί, 
ἐσπουδαιολογεῖτο, 8. 

ῬΟΙΒ, βίηρ, ΠΡΟΣ, 1η6, ᾿γ1ἃ. ΟΥ̓ 
σπουδαιολογέω.. 
ἔσται, ΤΟΥ ἔσεται, 8. ῬΟΙ5. 

Β᾽ηρ, οὗ ἔσομαι; 5668 ἔσομαι. 
ἕστασαν, ἴοι εἰστήκεσαν, ξ, 

ῬΟΙ͂Β, ΡΥ, ῬΙΠΡΟΥΙ, 1ηα, οὗ ἵστη- 
Μι 

: ἔσ-τε, οοηΐ. [ἴογ ἐ ἐς {(:- εἰς), 
ὅτε; εἰς,» “ὁ ὖὐὸ ὑὸδ᾽᾽; ὅτε, ““ὙὙΒ6Π᾽] 
(ὐριο ὙΏΘΏ,᾽ ὦ. ̓ δ.) Τὴ, απἰϊ: 
-- ἔστ᾽ ἂν, εἰηἰϊ ἐεὐπαΐουο)" ἐἰηιο. 

9, ἐστέ, 2. ῬΟΙ͂Β. ῬΙΌΥ, ῬΙῈΒ. 
1, ΟΥ1. εἰμί, 
“ἔστη κώς (οοηὐν. ἑστώς), 

υἷα, ὅς, Ὁ. γϑυΐ, οἵ ἵ ἱστημι- 
ἔστην, 2. ΒΟΥ. ἰηᾶ, οἵ ἵ ἵστημιί.- 
ἐστί(ν), 8, ῬΟΥΘ, 5'ηρ. ῬΓῸΒ. 

ἡ ἐπέ. -οὗ 

ΏΡΟΣΕ, ἱπᾶ, οὗ 

ἰηᾶ. οὗ 1. εἰμί. 
ἐστρατοπεδευσᾶμνην, 1. 

ΔΟΥ͂. ἴη4, οἱ στρατοπεδεύομαι. ᾿ 
ἔστω, 8. ῬΘΙ͂Β, ΒΙ Πρ, ὈΥΌΒ, 1η}- 

᾿ Ῥογαῦ, Οὗ], εἰμί. 
ἑστώς, υἷα, ός ; 06 ἑστηκώς. 

ἔσχᾶτος; ἡ, ὃν, ΒΕ. Δα]. 
[Ρουμδρ05 δκίῃ ἴο ἐκ, ἐξ, “οαὐὖ᾽᾽] 
(““ Οπὐογχηοβὺ᾽)᾽ ; Ποηοθ) ΟΕ κιι- 
Τουΐηρθ, οἷο. : 1, {ὐιἰ6γ"ηχοδὲ, αἱ- 
ηιοϑί, αἰ) θηιϊ6.--- . Α5. Βαρθῦ. : ἔσ- 
χατα,; ὧν ἢ, ΡΙαγ, (ΥἹ αὐ.) 



ΡΟΓΗΌΖΑΔΥ͂. τος 
7ῆι6 αὐἰ6)")08ὲ ἰλιϊ 8, 1.6. ριηιὶδ}}- 
ηιοτιΐ.---2, Οπ, ἐπ ῦ07.161)8 ΟΥ̓ 77) 0}- 
{167,5 ΟΥἩ δι ΟΟἸΠΥΤῪ : δ07.167"-, 77 Ὴ- 
ἐϊ6)"- :---πόλις, ἐσχάτη, ὦ 7Ἱγ,ΟΉ ἔϊ61"- 
οἷν. 
ἐσχάτ- ως; ον, [ἔσχατ-ος, 

“ἐ ϊρῃθϑὺῦ ἰῇ αθρυθθ ω ( ΑΥ̓οΣ 
ὑπῃ6 γγΔ 261. ΟὗὁἨ ὑπ ἔσχατος᾽᾽ ; 
Π6ΠΟ66) .9}.0υ0 ἐμ6 ᾿ϊσηεδέ ΠΟΥ 66, 65- 
ἐγ θη χΕἾγ. 
ἔσω-θεν, δᾶἅἄν. Γ[ἔσω, ““π10}- 

ἱη 1. Τγοὴν ιὐἱϊ7υῖγ..----, ἨρΡ ἰῖι, 
ΟἿ ἐμ 1:61" δἰαθ. 
ἔσωσα, 1. 80γ. 1. οὗ σώζω. 
ἔταξα, 1. δοΥ. 1. οὗ τάσσω. 
ἐτάχθην, 1. 801. 1, ῬΆΒ5. 

οἵ τάσσω. 
ἐτελεύτησα, 1. 801. 1ηα]0, 

οἵ τελευτάω. 
ἕτερος, α, ον, 86]. ΟΙ]ι6)" οὗ 

ὕνγο, αηοί6}".---- 5 Βευι δῦ.: ἕτερ- 
Ος: οὐ», 1, οἴμοι δ)" 67,801), 
αἩοἵ]ι6)". 
ἐτετιμή μην, ΡὈΙΌΡοΣέ, 1πᾶ. 

Ῥαβ8. οἵ τιμάω. 
ἔτυ, δᾶνγ.: 1... ΘΕ ὑπ|6 : δ. 

Ῥυοϑοηῦ : 445 γοΐί, μοί, 5{1{1.--- ς 
Ῥεβῦ. : Ἀν ἰοησα),, σ{{11. --ος 
Ἐπύαγα : Κεῖ, Ἰοησ6)", 5{111, 1.67 6- 
α716)". -το 2, Ζρι) }.6᾽᾽, Ὡ)Ο7᾽ δοΥ 67" 
[κίῃ ἴο Κ'8 5. αὐΐ, ““ Ῥαγομ ᾽᾽. 
ἐτμησα, 1. δοῖ. ἰηᾶ, οἵ 

τιμάω. 
ἕτο ἴβιος, ἡ. ον, 861]. Πεαᾶγ. 
ἔτρεσα, 1. δου, μα. οὗ τρέω. 
ἔτρεψα, 1. δογ. ἰηᾶ, οὗ τρέπω. 
ἔτυχον, ἌΣ ΘΕς  λε" ὉΓ1 

τυγχάν ω»- 
εὖ δντ Ν᾿ .170]}...5.:-2. ΤῊ 

ΘΟ ΡΟβιθοη : 8. Οαοοα, φαοοϊοηΐ. 
--Ὦ. ἴὰ͵ ““1ηὐοηβῖγα Τογοθἢ : 
ΑἸγοαίϊϊ, στὸν γιοῦ [ἸΚκ6 ἐύς, 
“ἐ ρὈΟΩ͂;,᾽ αἰκίη ὕο β'δῃβ. δὲ, ΒΟ 
ΕΙΘΠΤΠΘΗ ᾿ ΠΡ Οούπ “““ σοοᾶ "᾽ «πᾶ 
ὁ 6 Ὑγχ6011]. 
εὐδαιμονέστᾶτος; ἡ, ον; 

506 εὐδαίμων. 
εὐδοιμιον-(ζω, ἴ. -ἴσω, 

Αὐὐΐο -ἰῷῶ, 1, 8ΔοΥ. (ηυδαιμόν)-ἴσα, 
Υ. ὃ. [εὐδαίμων, εὐδαίμιοον-ος] 70 

Ι τα 9 

αθεηῦ 7») 8} 6) 115, γογεμηαίο, ΟΥ 
ἈΟΡΡΥ͂ ; ἰο οσοπο) αἰιαίο. 
εὐ-δαίμων, δαιμον, δ]. [εὖ, 

“ἐς Ὑ7611᾽Ὡ δαίμων, “ὁ ὑπ οῖδ αν 
Θοηΐιβ (ὁ Ἡδυϊηρ ὦ ὑπύθιαῦ 
ΘΘΗἑ5. ὙὙ611 αἰδροβοα᾽᾽; ὨδηΟ0) 
1. ΟΥ̓ ῬΟΥΒΟΩΒ: .Ρ»Οϑρογοῖ δ; οὗ 
77 Οϑρο) 01,8, ΟΥ̓ χα ρα, 7.07" ἐμ716.---- 
2. Ο ΡῬίδοθβ : «)οιι)γ"ηιδηΐης, οὖσ. 
ΞΕ (ΟΟΙΏΡ. : εὐδαιμον-έστερος); 
500 : ὐδυιομῤρον γος: 
εὐήθε-τα (απϑατί5γ11.), ἵας, 

Ε. [εὐήθης, εὐήθε-ος, ““5ΠΏΡΙΟ, 
ἔΟΟΙ 8}. (“ ΤΠ6 απδιῦν οὗ ὑμ6 
εὐήθης"; 6η00) ,ϑώμρίθη 688, 
7Ζοϊίν. 

εὖ -Ἴθ- ἧς, ἐέἔς, 84]. [Γεῦ, 
““ σορᾶ "; .-2θ-ὸς. (11... “6 615- 
Ῥοβίθίου  "Ἱ (ἢ ροοᾶ ἀϊ5- 
γοβιθίοη, Ὑγ7611- απ οσοα, 5, ΠΏ016- 
Το] θα ᾽᾿ ; ΠΘΠ06) Τ᾿ ἃ δά 560η86 : 
ἰερὲι ον 7οοϊίδῃ. ἷ 

ὑθύ -ς, ϑᾶν. [εὐθύ-ς, 
ἮΝ τ» εἰσηῦ 7 δή"αϊσμέισαν, γον ι}- 
«οἱΐμι, ἰηγηιεταίοῖψ, αἱ ΟΉ 6, 

εὔνο-ια, {ΠῚ} 8 011». ταν 
[εὔνοτ-ος, ““ ᾿611-τὴ] ρα, νγο}1- 
αἰθροβοα ᾽ (“ΤῊ οομπαϊύΐοῃ, ο)᾽ 
απϑ!ν, Οὗ ὑῃ6 εὔνο-ος ̓ ; Π6Π66) 
Οοοσ-ιοῖϊ!, αὐ οί ἱοΉ. 

εὐνοϊκ-ῶὥς. ϑᾶγ. [εὐνοϊκ-ός, 
«“ς Κη, Ῥοπονοιθηῦ" Κίμαϊν, ὃ6- 
πουοϊοηεϊῃ : ---- εὐνοϊκῶς ἔχειν 
(μθαῦ. ), ἐο δοζίηαϊν αἰϑροβοά; 6: 

εὔνο-ος;, ον (Αὐὐίο εὐ-νοῦς, 
νοῦν), 84]. [εὖ ““νγὸ11 ; νότος, 
“ὁ χη  (“Ἡδγνυίηρ ὑπΠ6 τηϊμᾶ 
611, 2.6. ἴῃ ἃ Ροοῦ, Οο)". ΚΙ πα, 

Π6η06) Δ δῦ. : 
ΤγεΙ1-υϊ οα, τὐοἰ1-αἰξροδοα, ιὑοῖ{- 
α[εοίο(, ἰο ΟΥ ἐοισα) 8. 
εὐνοῦς, ΟΟΗ., Τήηᾶϑο, 800. 

ὉΠΠΥ. ΟΥ εὔνους ; 9, 20. 
εὑρεῖν,’ 2. 01. ἢ, οὗ εὑ- 

ρίσκω. 
εὑρ-ίσκω, ἔ. -ἥσω, Ῥ. -κα, 

2. ΔΟΥ͂, (εὗρ)- τοῦ, γν. ἃ. Ἰγγθρ, [τοοῦ 
εὑρ] 1. Δοῦ. : δ... 720 Ππα.---Ὦ. 
70 Ρηπὰ οί, ρῶς οοηἰγῖυ6.---ς 
ΜΙα, εὑρ- -σκομιαι, Ε, -ἥσομαι, 



Ιοῦ 

2, ΔΙ. -όμην, ΤῸ πη 70)" ΟἩ 68 
5617, ἴ.6. ἰο οὐίαϊη, Ῥ,ΟΟι)"6, οὔο. 

εὗρον, 2. δογ. 1η. οὗ εὑρίσκω. 
εὖρ-ος, εος ους, ἢ. [εὐρ-ύς, 

“τνἱα 6] Ἡ Τα 7ι;---αῦ 2, 28 ; 4, 4, 
οἰς., εὗρος 56 ὑπΠ60ὸ Αοο. ΟΥ {Π6 
“ς ρΑΘΌΣΟ οὗ ὥϑρϑοθ᾽ [8 99]; οἵ. 
Ῥυϊμγου, 8102, (2). 
εὐταξΐα, ἴας, ἢ, [ΟΥ̓ εὐ-ταγ- 

νίαΣ εὖ, “1611 τἄσσώ 
(ΞΞ- τάγ-σω), ““ὕο δΥγΔηρΡῸ᾽] (““ Αἢ 
ΔΥΥΘΏΡΊηρ γ611᾿ 2 Π6η08) Οοοα 
οὐ 6)", αἰδεὶρίϊη6. 
εὔ-τολμ»-ος, ον, 84]. [εὖ, ἴῃ 

“ ᾳιιρτηθηὐαςνο ΤΟΥΟΘ᾽᾿ ; τόλμ-α, 
“ σοῦχαρο ἢ ΟΥ σγοαΐξ σοι) 06, 
φογν οομγασεοιι8, δ)'αυο-Ποαγ θα, 
εὐτὔχ-έω (-ὥ), ἢ. -ἥσω, 1. 

ΔΟΥ. -ησα, Ῥ. -κα, Υ. Ὡ. [εὐτυχ- 
ἤἥς, ““Τοὐὐπμαΐθ, ϑσοθβεῖα]"] 
(“Τὸ Ὀδ εὐτυχής ᾿᾿; Β606) 17Ὁ δὃ6 
7ογίμηαίο ΟΥ̓ δι  ο 5 7; ἰ0 διιοοθθὰ, 
οἴο.--ἶΝ.Β. ΤῊ 5 ΟΣ} 4150 ϑαμη 185 
{86 αὐρτηθηῦ ἦν. 
εὐτὔχῆσαι, 1. δΔοῦ. ἰηΐ, οὗ 

εὐτυ χέω. 
Εὐφράτης, οὐ, 1. 776 

Μιρ]"αίφ5 (λον 11 1 »α.); ἃ ΥἿΥΘΣ 
οὗ ϑγυῖβ, νυ ὨΙΟἢ. τ ἶβοϑ 1 ΑΥ̓ΠΊΘΗΪδ, 
τᾷ Ἰοϊηΐϊηρ ᾿ὕβοι ὕο ὑμ8 ΤΊΡΥΙΒ 
[8115 πο ὑπὸ Ῥογυβίδη απ], 

εὐχ-ή, ἧς, ἴ. [εὔχτ-ομαι, “ἴο 
ῬΤᾺΥ ᾽] Α }γα 6)", ἃ εὐΐδἢ. 
εὔχομαι, ἱπηρου, εὐχόμην 

ΟΥ ἠνχόμην, ἴ. εὔξομαι, Ῥ. ηὗὖγ- 
μαι: 1. ΙΓ ΟΡ] θούϊνο οἴδιβα : 
10 ρῆαν, ΟΥ ιὐἰ57., 707) ΒΟΠ ΘΟ Πρ’ 
ΠαΡΡροηΐηΡ, οἰς.---2, ὙΠῸ Τηΐ, ; 
10 Ῥγαν, ΟΥ τοῖΐ8}), ἐπιαΐ, 
εὐ-ωδ-ής, ἐς, δῇ]. [εὖ,“ »0 611"; 

ὦ ὃ, ἃ Ἰομσ. θηθα ἤογτη οἵ τοοὐῦ δ, 
Του ἴῃ ὄξω ( -Ξ ὕδ-σω), “ἴο 
Πᾶνα ἃ 5110]1,᾽ 1.6. ““ἴο ΠδαΥΘ ο}' 
Ῥοββοβθ. ἃ 5116}1 0)" βοθηὗῦ ᾿᾿ ; οἵ. 
Ροσῇ, ὄδ- ωδ-α] (“" ΒΙ6 111 ηρ᾽ γν6}}᾽᾿; 
ἢ6η06) Παυϊης, ΟΥ̓; οδδεβδίησ, α΄ 
σοο 8ηιεῖϊ ΟΥ̓ δοθπί; 7)ασ)'αμεέ,. 
οὐἶογ γεγο ιι8, 

εὐ-ώνὕμ,-ος, ον»; 84]. [ΠΟΘ᾽ ἢ- 
ομθᾶ ἰῇ α«αδηὐγ, ἃ ηἃ ΟΟὨΤΥ, 
ἴγ, εὐ-ονόματ-ος ; ἔτ. εὖ, ““γ0}1᾽"; 

ΝΟΓΑ » ΟΣΑΚΨ. 

Ι ὄνομα, ὀνόμᾶτ - ο] (“Οὗ ροοᾶ 
8116 "Ὁ Θησοῦι Κ:ΟΡ ἸῬορΩ 
ΟἸΏΊΘῚ "ἢ; θη00) ἘΠΡΠροΙἰϑύϊο 
ἴοῦ ἀρίστερος: 1776 ἴογί, 1.6. οἢ 
ἐλ6 ἰογέ πμαπᾶ;-ππαῦ , 1 ΒΌΡΡΙΥ 
κέρας ΜΠ εὐώνυμον ; ἃμα αὖ 
7,1 ΒΌΡΡΙΥ κέραις τι εὐωνύμου. 
-- ΤῥἠὩΘ αγθοκθ οοπδβιαργθὰ 84)}} 
ΟΙΏΘΩΒ ΟΟμλίηρ ἔτου ὑμ6 Ἰοὺ ὕο 
Ὀ6 ἉΠΙΠΟΚΥ͂ ; δα ΠΘΏΟΘ, ἃ5 ὑπο ῦ 
ὙΝΘΥΘ Δύοθο ὕο ὑῃ8 πι56 οὗ γγοταβ 
Ὑ ΟῚ ὑΠΘΥ μοΙα ὕο Ρὸ ᾿ηϑιυβρίοὶ- 
οἵδ, ΠΟΥ δι] ουθᾶ εὐώνυμος ἰπ 
0ῃ6 ῬΙίδοθ οἵ ἀρίστερος. ΕὉῸΣ ἃ 
ΒΤ ΠΥ ὙΘΆΒΟῚ {ποῦ Οοδ]]οᾶ ὑπ 
Ἔρίννες, ΟΥ ““ Ε͵165,᾽ {π6 
Εὐμενίδες, ἐ.6. ““ὉὍ86 ροΥΔΟΙΟΙΙΒ 
ΘΟΘάΘΒ565.᾽" 

ἐφ᾽, ἴοΥ ἐπί, Ὀοΐουθ ἃ τγοσὰ Ρὸ- 
ὄμμα: κα ἢ δ αϑρὶσαύοα νον- 
6 . 

ἐφάνην, 2. δοῖ. ἰη, Ῥα88. οἵ 
φαίνω. 
ἔφἄσαν, 8. ρουῖ, ΡΙαΣ, 2, ΔΟΥ, 

ἰηᾶῖο, οὗ φημί. 
ἐφειστήκειν, ΡΙαροΣ, ἰηᾶ, 

οὗ Ἢ πρβεῤ μεν 
ερόμ,͵ν, πο, ἰη, Ῥα38. 

οὗ φέρω. 
ἼἜΕφεσος, ου, ἢ. Τρλαβι8; ἃ 

οἷν οὗ Αβϑῖα Μίμπου, σοϊθγαὐοα ἴῃ 
Ποαύμθα ὑἱγηοβ [ΟΥ̓ Π6 τνουβῃΐρ οὗ 
Τίδμδ, αηᾶ ἴῃ ΟΠ υβυϊα ὑϊ 05 ἃ 8 
ὑπμ6 βοαῦ οὗ οὔθ οὗ ὑπο βουοῃ 
ΟΠΘΤΌΠΟ5 οὗ Αδβίδ. 
εἶ καὶε 2, ΔΟΥ, πη, οὗ φημί. 
ἔφησθα, ἴοι ἔφης, 2. Ῥ618. 

βίηρ, 2. δου, 1ηᾶ, οὗ φημί. 
ἐφθεγξάμ,ην, 1. δοῦ. ἰηᾷ, οἵ 

φθέγγομαι. 
ἐκέσνήϊα, ἔ, ἐπι-στήσω, 

.1, 80 Υ. ἐπ-έστησα, Ῥ. ἐφ-έστηκα, 
2, 8ΔΟΥ. ἐπ-έστην [ἐπ-ί, “ αὐ ᾿" 
(866 ἐπί) ; ἵστημι, “ὕο ΟοΘδῖ188 ἰο 
βίδιηδ " 2. ΑοίοΣ ἃ. 15 ὈΠΒδο; 
ἱπηρου,, ταῦ, δηα 1, ἃοΟΥ, ἃ Υ. ἃ. 
ΟΥ̓ πΌΟΡ5, Φίο.: 10 Ὠϊαῖο ἰο Παϊέ, 

᾿ ἴ᾿ο μαϊέ.---ἢ. 1ῃῈ Ῥογ, δηα 2. 80 . 
ΓΒ γ. 0: (6) ΟΥ ἃ τηοτιηὐαΐη- 888 : 
70 οἰαη, δο, οἵο.; 4, 4.---(Ὁ) ΤῸ 
ΟΟἸ6 ἰο α δίορ; ἰο 8ίορ, Παϊί,----ἃ. 

ῃ 



ΥΟΘΑ ΒΟΖΑΔΝΥ͂. 
Μιὰ, ἐφ-ἴσταμιαι, 1. 8δΣ0.. ἐπ- 
εστησάμην, 10 Παϊέ, 
ἐφόρει, 8. ΡῬ6Υ5. 5Ξἰη5. ἱΠ ΡΟΥΥ, 

ἰη4, οἵ φορέω. 
ἔφὕγον, 2. 

φεύγω. 
ἐχαλέπαινον, ἰπροτῖ. ἰηᾶ, 

οὗ χαλεπαίνω. : 
ἐχθ-ρός, ρά, ρόν, ϑ8ϑαϊ. 

[ἔχθ-ω, ““ἴο Βεαίθ᾽] 1 δούϊνϑ 
ΤΟΙῸΘ : (“ Ἠδύϊηρ ̓̓  ; Ἠ6η06) .17ο9- 
ἐϊϊ6.--- Α5 Βαθοῦ,: 4. ἐχθρός, οὔ, 
7. ΟΦ τὖῦῦο 15 μοϑδίϊϊθ; αἹὰὸ 6. ΘΏΊ1). 
--. ἔχθρα, ας, ἢ, “Ποοίίν οἵ 
Τρ] ηρ; λμαΐο, μαΐγ 641, φῃμηυϊίψ. 

ἐχόμενος, η; ον, Ε, ὈΥ65. Τά, 
οὗ ἔχω ; 8, 4. 

ἔχ-ω, ᾿τροχῖ, εἶχον, ἔ. ἕξω 
(ΞΞἔχ-σω) δηᾶ σχήσω, Ὁ. ἔσχηκα, 
2, ΔΟΥ͂. ἔσχον, Υ. ὃ. 8η6 1). ᾿ΤΊΘΡ': 
1. Αοὔ.: 8ἃ.. 70 ἢαῦο, ῬΡο58638; --αὖ 
ἡ, 8, 1τῦβ. ΟὈ]οοῦ (ὧν) 15 Ραῦ ἴῃ Ρ6η. 
ὈΥ αὐὐταούϊΐοῃ ἰοὸ Ῥυθοθαϊηρ βζ6ῃ. 
τούτων, ὕο θα ΒΞ ΡΙ1Θα : 5668 ὅς.--- 
Τη σοπηθούϊοι τυ Ραχῦ. 1 60}- 
οοΥα ΜῈ βιιθ]θοῦ οὗ νου, ἴο (6- 
πούθ Ὁ οοηὐϊπιιθηοθ οὐ {Π6 
δούϊζη ἀδηοίοα Ὀγ ὑπο ρασί., ΟΥ 
ἰΐθ οἴθοῦβ :---πἔχομεν ἡρπακότες, 
106 αῦε την. οἷ)" ροϑ8655ϊ ὁ, παυϊηρ 
φριμηαογρα (ὑΠ61Ὶ); 1.6. Ἠανὶηρ 
ομέεϊ ποθ ὑμθι Υ̓ ΡΙΠΠαΘΥ ; 9, 
14.--Ὁ. 170 λοι. --- (.. Υ 10 Τηξ.: 
70 μαῦθ ἰδ ὨιθαΉ}8 ΟΥ̓ »οιῦε}" ἰο ἱο, 
οἰς.; ἰὸ δ αὖ ἰο ἅο, εἰς.---2. 
Νοαῦ.: (“ΤῸ ᾶνο ομθ᾽ αὶ ξο] ἢ, 07" 
1066 1}, 1.6.) ΤῸ ὅθ ἴπ ἃ οογύθὶῃ 
βύαϊθ ; 98, 9: - κακῶς ἔχειν, 10 
δοίη α ϑαα 5ἰαίο, ργοῦς αατ6),86; 
ὅ, 10.-9, Μ|Ια.: ἔχομαι, ἔ. ἑξό- 
μαι ἃ σχήσομαι, (“ΤῸ ΠοΙα 
ΟἸΘ᾽Β 561 αβῦ ὁ)" ΟἸ1ηρ' ΟἸοβϑὶν ὕο ""; 
Π6Π66) ϑοχηθύϊπγθϑ νυ ἱῦἢ ἀθη.: 70 
(ΟΉϊ6, ΟΥ̓ 6, πορυΐξ ἰο.---ά, Ῥαϑ8. : 
ἔχ-ομαι, Ῥ. ἔσχημαι, 1. ΔΟΥ͂, 
ἐσχέθην, ἴ. ([α͵6) σχεθήσομαι.--- 
ὙΥΠΠ δῦ. οὗ οομπαϊίοῃ : 70 δὲ 
Ποῖα 7αβϑὲ ὃν, 1.6. ἰο ὃ6 ἱηπυοϊνοα τη 
[ἀκῖὴ ἴο 'δηβουῦ γοοῦ 5ΔΛῊ, “το 
βαθύ, ΒΕ ΡοΥῦ, εἰ0.1. 
ἔχων, ουὐσα, ον, Εν 105, οἵ 

πον. την. δὲ 
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ἔχω ;--αὖῦ 23, 21, ΞΡΟΙΥ αὐτάς (ἴ.6, 
τριηρεῖς) αἴξοῦ ἔχοντα. 
ἐχώρουν, οομΐτ. 8, ΡΘΥΒ,. ὈΙΌΓ, 

ΠΏ ΡΘΥ, ἰηᾶ. οὗ χωρέω. 
ἐψεύσθην, 1. δΔοῦ. 1η6, ῬΡάᾳ55. 

οἵ ψεύδω. , 

ἐψευσμένος, ἡ, ον, Ῥ, ῬοΥΕ, 
Ῥδ85. οἵ ψεύδω ;--αὖ ὁ, 10, πιϑρᾷ ἰὴ 
τη, ξΟΥΌΘ. 
ἐψτλοῦτο, 8. ΡοΥ5., βἰηρ', 1η1- 

ῬΕΙΈ, 1ηα. Ῥᾶ55. οὗ ψιλόω. 
ἕψομιαι, Ταῦ. 1η4. οὗ ἕπομαι. 
ἕω, 806. 5Βίηρ, οὗ 2. ἕως ; 7,.1. 
ἑώρα, Θομ Ὑ. 8, Ῥ615. 51ηΡ. ἰτ- 

Ροσῇ. ᾿πᾶ, οὗ ὁράω. 
ἑώρων, 8. ΡΟΙ5, ΡῬΠΕΓ. ἐπ ρου, 

1ηα, οὗ ὁράω. 
1, ἕως, αἄγ.: 1. Ἰγλϊο, 50 Ἰοησ 

α8.---.2. 11, με, αὐιεϊ! δίς, ἐϊηι6 
αϑ. 

ἢ, ἕως (Αὐὐία Ι͂ῸΥ ἠώς), οος 
ουὅς, ἢ. 716 ἀαιῦη, Ὠιογηΐησ [ΚΘ 
ἡώς, φκίη ὕο ὅδηϑ., τϑηα8, “6 
ἀδνγ᾽]. 

Ζάβάπος, τόνε, τῆς  ὩἿ 6 
Ζαθαίιις (150 οα]οᾶ ὈΚΥ ὑπ6 τ- 
οἰθηῦ ΑΥ̓ΘΘΚ ΡΘΟΡΤΏΡΠΟΙΒ Λυκός, 
“ὙΥ01}) ; ἃ Υἷνοῦ οὗ Αϑία Μίμου. 
Τῦβ τηοᾶάουα ὩΘΘ ἰ5 ὑπ6 ὥρρο;", 
ΟΥ̓ (ἰγεοαΐ, Ζαῦ. 

ζάω, ἱπρονῖ, ἔζων (Ἰαὔοι ἔζην), 
ἔ, ζήσω αῃὰ ζήσομαι, Ρ. ἔζηκα, 1. 
8Δ0Υ. ἔζησα, Υ. ἢ. ; 1. 70 ὃ6 αἰἴΐυο, 
ίο ζἶυ6.---2, 70 1ἴὙὉ6, σοί Ομ θ᾽ 8 1ἰυϊηρ,, 
δ ΡΡ0Ο))  ογιθ᾽ 5 5617, 
ζευγ-νῦμι (-νὕω), ἢ. ζεύξω, 

Ῥ. ([αἴ6) ἔζευχα, 1, ἃοῦ, ἔζευξα, 
Υ. ἃ. 10 7οἴῃ, κπἰηϊΐ6, --- ῬαΞ5. α 
ζεύγ-νὕμιαι,». Κι κΑλερς 1, 801. 
ἐξεύχθην ἰτοοῦ ζυγ, «Κίῃ ἴο 
5δη5. γτοοῦ υῦῦ, ““ὕο 1οΪ ο»" Θ0- 
τσοὺ. 

Ζεύς, ρσοη. Δός, ροθῦ. Ζηνός, 
Τὴ. Ζφιι8; 1Π6 αὙΘΟΙς π8 10 οἵη 
ἘοΙδ οιρίίο)", ὕπο Κίηρ οὗ ὑπ 
οΘΙ]οϑῦϊαὶ ἀοιζο5 [ακίῃ ἴο β΄, 8, 
αἴυ, ““Ἡθαγοῖ,]: 
ζηλω-τός, τή, τόν, δᾶ]. 

[ρῦμβοηθα ἔν, ζηλο-τός ; [τ 



τοῦ 

ζηλόω, ““ἴο ΘΥΥ 10 ὃ6 Θη- 
υἱοή, 

Ὧν, ῥτοβ, ἰηΐ, οὗ ζάω. 
ὧν, ζῶσα, ζῶν, οομὐγ. Ῥ. ῬΥΘΒ, 

οὗ ζάω. 
ξώ-νΉΏ, νης, . [ζώννῦμι, “ἴο 

σἰτα,᾽ ὑπγουρ τοοῦ ζω] (“ ΤΠαῦ 
τυ ίο ἢ οἰγαθ᾽᾿ ; ὨΘη66) Α σὶ»αϊο: 
--οΟαπῷαὧἁἣὺᾷ. ζώνην δεδομέναι (56. κῶμαι), 
(υἱαφο8) σίσθη ὕῸ ΘΙ 701" ἃ σίγϊο, 
1.6. ἤο ΒΏΡΡΙΥ οἰγᾶ]ο5. Τῦ νγὰ8 
Οἰβῦομηδυ" τὶ ὑπ Κίηρθ οἵ 
Ῥουβία 0 δϑβῖρ οογίδϊη οἰθϊθα, 
ΨΙΠΑΡΌΒ, οἰο., ὕο ὑΠοῖΥ 665, Δ 
ΟὗΠΟΥ ζου816 ᾿ηγηδύθϑ οὐὁὨἩὁ ἁ ὑθῃοῖγ 
ῬΆΪαΟΘ, ἔσο {86 τϑυθηῖοῦ οὗ 
ὙΥ ΠΙΟῚ ΡΙασοκ ὕπου Ὀγουϊαραᾶ ὑπριὰ- 
ΒΟΙν 65 ἢ ὑπο ὶν ἄγ 55 δ πᾶ ΟΥ̓Πῶ- 
ποθ. Τὴ 116 ΤΊ ΔΉΠΟΥ, ΔΟΟοΙ- 
ἴηρ ὕἤο Οὐ ΘΙ] 5 ΝΟΡοΟΘ, ὑΠ6 
Ῥογβίδη Κίηρ' ΑὙΤΌ ΧΟΥ͂ΧΟΒ αϑϑὶρσηθα 
ἴο ἸΤΠΘηγβύοοιοσ ὑῃὺ οἰὐίο5. οἵ 
Μαρτιοβῖα, Τιιη  ϑδοτβ, ᾿ηα Δψτιβ, 
ἴο ΒΙΡΌΙΣ Πἴηχ νυνὶ τνῖηο, ὈγΘδΩ͂, 
ΦΩ͂ πιοαΐ, οἰς. ΝΟΡοΟΚ εὐαῦοβ ὑμπαῦ 
ΜΙασποβία Ὁ]Ιοηο Ὀσοπρηῦ ΠΐΠ 8 
ΔΏΠΠΩΙ] γόυθηῖο οἵ ΓΟ ὑὰ]οηῦϑ, 
Θ 0.087 105, οὗ ἘΠΠΡΊ 5. ΠΟΙΟΥ͂. 

ἤ, ΘΟηἿ. : Ὧν 0 γ.---ἢ εἱ οἴ, 
ὀϊ1}}67" .. . . 07" τὐ}ι6 6162" «.΄. 07"; -- 
κι τ χη ϑμμδκάκηροι «ὧν δ πο 
0)".---2, ΑΤἸΟΥ ψνοτᾶβ ἀοηούϊηρ' 
ΘΟΙΠΡ Τίβοι : ἃ. 7λαὴ :---μᾶλλον 
ἢ, 2.0)}6 ἱλιαη.---Ὁ. 1Ζ7ιαΐ:---πρό- 
σθεν ἢ, δ670)" ἰμαΐ, 800}}67" ἱμαΉ. 

2, ἢ, δᾶν.: 1. Τῇ βγη ρύῃθῃ- 
ἱηρ', 97" ΟΟΠ ΠΥΤΆΪηρ', ΤΟΥ ; 7), 
το)" 11} :---ἢἢ μήν, ἴπ, 67} ἐγ}, ὃ 
ΤΟΥ] ᾿ηὐχοαποίηρ ὕΠ 6 δοῦθ δ] 
ὑγοΣβ οὗ δὴ οαὐὐῃ.-- 2. Τὴ αἰγοοῦ 
αποϑύϊοηβ, ᾿κὸ ὑπο Ταῦ. ΠΙΠ1. 
τυϊπμοιῦ σοΙτοβθοπξηρ ἘΠ ΟΊ 5 
οαπἰναϊθηῦ, δ ΤΠΟΓΘΙΥ τη Κίη 
ὑπὰδ ἃ απποβύϊοι ἰ5 ραῦ. 

ο 3, ἧς ΒοΙη, βἰηρ', 1011.Ὁ  (6- 
Πηΐίο αὐ ϊο]ο ὁ. 

4. Ὧ, ΠΟΙ. 51η6΄. ἔθη. ΟὗὨ 11]. 
ῬΙΌΙΙ. ὅς, 

ὕ, ἢ : 1. Ταῦ. κΒἰῃρ. ἴοῃ, οὗ 

ΝΟΓΑ δΟΖΑΛΥ. 

10]. ῬΙΌῸΠ. ὃς .---ὖὐ 1ῦ, 6, ΘΕΙΡΟΪΥ͂ 
ὁδῷ σὺν ἡ. --- 2. Τὴ ΔΑἀγουθ αὶ 
ἔογοα : ὙΥ ΒΡ. ἄσρΎθα: (85 
ΤΔΠΟὮ, εἰς.) ἂ8 ροϑδίδϊ6:---ἦ τα- 
χιστα, αδ σιιϊολῖν ὧδ ροδδίδίο; 

, 4. 
6. ἢ, Σ ῬΘΥ͂Β, 5ἰηρ, ῬΥ65. 5]. 

οἵ 1, εἰμί. 
ἤγἄγον, 2. 8.01.. ἰῃᾷ,. οἵ ἄγω. 
ἠγαλλόμην, ἱ ΡΟΥ, ἰμᾶ. 

οὗ ἀγάλλομαι. 
ἐἠγάσθην, 1. δοῦ. οἵ ἄγᾶμαι. 
ἤγγειλα, 1. 8δοῦ. ἱπᾶ, οἵ 

ἀγγέλλω. 
ἤγγελλον, προσ, ἱμᾶ, οἵ 

ἀγγέλλω. 
ἣγε-μών, μόνος, 1. [ἡγέ- 

ομαι, ““ο 1688] (( Οπο ὑμπαῦ 
Ια ἅ5᾽") 2. Π6ΠΟ06). 1. «44 1οαᾶο)", 
σωΐ(ο, --α 2... Α φοΟἸ) 167", σ6}16- 
γα. 
ἣδγ-έομαι (-οῦμ,α,), ἢ. -ἡσο- 

μαι, Ῥ. -μαι, Ὗ-. Τηϊᾶ.: 1.: 8. 
ΑἸοΠΟ: 1710 ἰραᾶ, Ἰφαα ἐδι6 τὐαῇ}.--- 
Ὄ. ΜΙ δῦ. [8104] : 70 Ἰοαὰ 
{πι6 τραν} 70)", 1.6. 0 σο δύο ο, }7)6- 
ἑοῖο, οοπαιιεί, οἷα. --τ-α, 70 δὸ α 
ἰοααο)", εὐιυΐε Κῦ, σοηι α 16)", οὗο, --α 
ἃ. 1 ἄρθρα. : 170 σοηιηιαηα, 
μαῦὸ ἐμπὸ ςοηιηιαηα οὗ; 1, 1, εἷα.---- 
2. 70 ἀφοηι, ςοηι5ϊ(162", ἐλεῖηἢ, Πιοϊαῖ, 
οἷο. [{ὙὉὍ{ βᾶχηο χοοῦ 88 ἄγω ; 866 
ἄγω]. 
ἡγησάμενος, η, ον, Ρ, 1, 

ΒΟΥ, Οὗ ἡγέομαι. 
ἦγον, ἱπη ρου. ἰηᾶ, οὗ ἄγω. 
ἠγόρᾶξον, ἱμηρουῇ. ἰηᾶ. οὗ 

ἀγορ ρᾶζω. 
ἤδειν, ῬΙΟΘΡΟτΕ, 1ηᾶ, οἵ εἴδω. 
ἤδεσαν, 8. Ροῖ5. Ρ]αν, οὗ 

ἤδειν. 
ἣἡδε-ὥς, 44]. [ἡδὺς, ἡδέ-ος 

(οὔ ῬΟΘΥΒΟΉΒ), “ ρ]αα "7 "ΟΤααίῃ. 
ἤὮἤδη, δᾶν.: 1. ,οιν, αἴγϑαᾶῃ. 

-Ζ2. 7 »οβοηέϊν, γον ἰιοὶίμ ΓἸκῖη ὕο 
Ξαηϑ, ααα, “ το- ἀῶ, ΠΟΥ ᾽]. | 
ἠδικῆσθαι, Ῥουΐ. Ῥαβδ5, ἴῃ ῇ. 

οὗ ἀδικέω :---αὖ 8, 10, [011α. ὌΣ ὁ ἃ, 
Ασα, οἔ Τροβροοῦ [3 98] αὶ -ὙΩ͂Σ, 

ΙΓ ῬΥΪΠΊΟΥ, ὃ 100, 
Ὥδτον. αν, [φαγουθῖα] ποι 



ΨΘΘΑΒΌΖΣΔΑΙΕΥ, 

οἱ ἡδῆων, ΟΟΣΡ, Οὗ ἡδύς, ““ρ]αα 
,Μο}6 σΙααίν ΟΥ̓ οἠιοον γι. 
ἥδιστος, ἡ ὃν; ἥδιων,ον; 

500. ἡδύς, 
Ἡδ- τοιοῦ. ἢ’ ἡσθήσομαι, 1: 

κλως ἥσθην, δὰ το. 1. ὝΥᾺ 
Π.αῦ.: 710 γίθαδ6 ΟἾ16᾽5 5617 ἢ) ΟΥ 
εὐἱίι; ἰο ἑαλο ἀοίϊο!ί 1),.--- 2, Το ὃ6 
ρἱοαδοὰ οὐ αοἰσηίοα, ---- 8, ΤΠ ΟΠ], 
ὈΥ γρατῦ. ἴῃ ΟΟμοΟΤα τὶ 58- 
Ἰθοῦ : 710 ὃ ροαδοα αἱ, οΥ ἰο, ιν 
ἘΠΡΊ 5. Τηΐ, [ἀκίη ὕο ΘΘῊ8. τοοῦ 
ΞΥΑῺ Ο7"᾽ ΞΘΥΆΑ͂Ι), ““ἴο ΡΙ68456᾽]. 
ἡδόμιενος; ἡ, ον», ΒΕ. 168. οὗ 

ἥδομαι. 
δῖον εἰὰ,.. νὁἫό 3}. Σ.1.: ἀ. 

ϑισοοέ ἴο ὕπ86 ὑδϑβύβ. -- Ῥ. Θισοοί, 
»ἱραβδαπέ, ασγοεαῦῖ6.---2. 1)οΠρ]ίοα, 
τὐοἰϊ ρ]οαδοί, σαα. ΒΕ ΟὐτηΡ. : 
ἠδ-ίων ; ϑᾳ}. : ἥδιστος [«Κίῃ ὕο 
ΞΘῊΒ. πριν “Εὐνοθι ".: οἱ, 
ἥδομαι]. 
ἤθελον, ἱπηροσῖ, ἱμᾷ. οἵ 

ἐθέλω. 
Ὥθροιζον, ἱπροχΐ, ἰηᾶ, οὗ 

ἀ ροί ω- 
Ὧ κυστα, διᾶν. [δᾶνονῦ 8] πθαῦὺ. 

ῬΊΌΥ͂. Οἵ ἥκιστος, "“1οαδῦ"] 1, Ζοαϑέ, 
--2. ΤἈΚ6 Τιοῦ. ““ τηϊηΐτηθ᾽ ς δὺ 
πὸ θα 5, οΐ αὐ αἴ. 
ἠκόντιζον, ᾿προυῖ, ἰμ, οὗ 

“ἀκοντίζω. 
ἤκουον, ΡοΟΥΐ. ᾿η.0 ἀκούω. 
ἤἥμκουσοι,;. 1, ὅοΥ, πᾷ, “δὲ 

ἀκούω. 
ἥ κω, ἢ, ἥξω, Ρ. ([αἴ6) ἦχα, ν.Ὦ. 

ΤῸ μαῦθ σ0Ώ16 ΟΥ̓ ΑΤ᾽)ῖυραι ; ἰὁὸ 6 
Ῥ  Φϑεη)ΐ, ἰο ὃ6 ᾿6))6; ἰο αὐ γῖῦ6. 

ἤλᾶἄσα, 1. ΦΔογ. 1. οὗ ἐλαύνω. 
ἤλαυνον, ᾿προυῖ, ἰμᾶ. οὗ 

ἐλαύνω. 
᾿Ηλεῖος, ον, Ὦ.. 4η Πϊοαπ; 

α ταν οΓ 5, αι βϑῦανα οὗ οι - 
- ὙΥΟΒΒΟΥΙ, αΤΌΘΟΟ, 

ἌὮλθον, .2, δοὺ. ἱηᾷ, οὗ ἔρχο- 
μαι. 
ἠλίθᾶτος, ον; 

αδγρὲ, ργη6οὶριίοιί δ. 
ἡλζις-ἴα, ἴας, ἢ [ἡλιξ, ἡλΐἵκεος; 

εἴτα ἧλιξ] (“ΤΠῸ ϑὐαΐο, ο7" ΘΟ ϊ- 
ὑΐοῃ, οὗ ὕ86 ἧλιξ; Βορόρ, “ἃ υοΐῃρ' 

“α]. Θέεορ, 

Ιο9 

Οὗ ὑπ6 β. 16 ρα υγιὑἢι δηούῃου ᾽ : 
ὮΘ6Π06) 1. ΞξΞ οἱ ἡλἵκηες, Τ)ιο86 οἵ 
6 ϑαῆι6 α06, (ΟἩϊαα68, 602)» 
γραηίογι8, Θἴο.---2, 406 ΒΘΏΘΙΏΙΙΣ ; 
1,6. ἐϊ}}}6 αΥ ὁ. 
ὮΛλνξ, ἵκος, (Δα ]. ““ ΟΥ̓́ΌΠ6 Βθπ10 

πον; δι5 ΘῈ 058.) Ὡ}. απα ἢ. Ογο 
Ο7 {{6 δαῆλ6 ασθ; ὦ σοην) α(αρ, σοη1- 
»αρίοῃ, οἷο. 

Ὡλτ-ἴος, ἕου, τὰ. πι6 δι κίη 
ἰο ὥὅϑηβ. δυᾶ)"]. 

ἥμαρτον, 
ἁμαρτᾶνω. 
ἡμεῖς, ἡ ἡμῶν, ΡΙΌΥ. οὗ ἐ ἐγώ. 
ἠμιελημέν-ως, δα]. [ἡμελη- 

μέν-ος (ρατῦ. Ῥουῖ. 885, οἱ ἀμελ- 
έω,““ ὕἤο προρ]ϑοῦ᾽)), ““ πορ]ϑοΐβαᾶ 
(" ̓ Αἴξδου ἐμθ ᾿ἸΔΠΠΟΥ ΟΥ {86 
ἡμελημένος᾽"᾽ ; ὨΘΠ66) 1 α π6- 
οσἰοςίοα, ΟΥ ποσίοοίζεῖ, σαν; ευὐἱίδοι 
6α72"6, οαγ οἰ 655, πιοοϊὶσογίϊυ. 
ἡμέρα, ας, ἔ, αν: ἡμέρας 

ἑπτά, «ΔΟΟ. οὗ ἀπγχαύϊοη οὐ {171ὴ6 : 
2.6 [5 991]; οἵ. ῬΥΤΉΘΥ, ὃ 101, ὯΔ 
80, πέντε ἡμέρας; 2, 2ὃ :--ἀμὰ 
τῇ ἡμέρᾳ, ἰοσοί]ι67" οἰ, 6 αν, 
Ϊ.6. αἱ ἀαψῦ» δαΐ, α ἀαιυη. 
ἣ μ,- ἔτερος, έτερα, έτερον, 

ῬΥΟῚ. Ῥοῦ5. [ἡμ-εῖς, “ ν᾽] Οὐ, 
ΟΥ̓ δεϊοπρίπρ. 0, ἰδ; Ο17', ΟἽ17.8.--- 
Α5 βαθύ: ἡμέτερα, ων, Ὦ. 
Ῥ]ΌΥ. Οἱ)" αὐαϊ}8 ΟΥ̓ Οἵ) ΟἸ)}5 
δία 68 ;---αῦ 8, 9, ΞΌΡΘΡΙΥ ἔ ἔχει ΜΙΓῈ 
τὰ ἡμέτερα ;--ὃ αὖ ὅ,16, τῶν ἡμ-τέ- 
ρων ἐχόντων 15 Θ΄οῃ, Α08. 
ἡμί-βρω-τος, τὸν (8180, 

ἡμι-βρώ-ς, βρῶτ-ος), δια]. [ἡμὶ 
(85 ἃ ῬΙΘΗ͂Σ), "" Πα]; βρω, τοοῦ 
οὗ βί-βρώ:σικω, “1ἴο θοῦ 
ἢ]α17- θα!ει :---χῆνας ἡμιβρώτους, 
Παϊγοοαίογν φοοδθ, 1.6, βθοθθ οὗ 
Ὑ ΒΙΟῚ ΟἿΪΥ ᾿81Ὲ δᾶ Ὀδ6θὴ θαύθῃ 
αὖ ὑπο ὑϑῦϊο οὗ ΟΣ ὙΤΙΒ5; 9, 20, 
ἡ μΐ- -δῶρεικ- τόν, οὔ, Ὠ. [ἡμὶ 

(ΡυςΧ), Ὁ ]Ε ἡ δαρείκεος, “ὦ 
ΒΤ ΟΣ. 66 δπρειβάς, (“Α ὑῃηΐησ 
ροσξαϊηϊηρ ἴο ΠΆΙΣ Οὗ ἃ. ἀαεῖο 
Π6Π06) Α λαϊγ-αγῖο ; οἵ, ἀμιοδονν 
ον» 

ἡμζἵ-δε-ἧς, ἔς, δα]. [ἡμζ (Ῥ16- 
ΠΧ), “Βαϊ; δέ-ω, ““ὑο νδηὺ ᾽] 

ὥς ΟΣ: -Ἰπῆν. οἱ 



ΙΟ 

(““ γαμιύϊηρ 1618 7.2. ΠΟη06) Πα] 

ἐνοῦν Ἰαῦ. ῬΙατ, οἵ ἐ μιῖν, ἄὰ ῬΙασ, οἱ ἐγώ. 
ἵ-οβόλ-ἴον, ἴου, η. [ἡμὶ 

(ρτθῆχ), “μα ]᾽" ; ὀβολ-ός, “δῇ 
ΟὈΟΙ]τ5᾽" ; 8566 ὀβολός] (““Α ὑπίηρ 
Ῥογύαϊηϊηρ ὕο Πα] οὗ 1 ΟΌΟ]τ5 ἢ; 
ἮΘ6Π66) 4 μαϊ οδοῖιι5; οἵ. ἡμὶ- 
δαρεικόν. 

μῖ-ὁλ-ἴος, ἴα, ἴον, δ]. 
[ἡμῖ, (ὑτθῆχ), “Ἅ 817; ὅλε-ος, 
““ὙΠ016] (“ Ῥοχίαϊπϊηρ ἴο ἃ 
Πα] οὗ ἃ ΈΟΙΘ ᾿; Π6η66) “|αῖ οἵ 
τ ὑπίπρ' ἴῃ 15 οηὐϊγοῖν ; μα ας 
γον ὩλΟΥΘ;---Ὧιῦ 3, 21, ΤοΟ]]ονγοᾶ 
ὈΥ 8, θη, Ὀθοδιιθθ, αἰ ΠπουΡἢ οὗ 
ὑπ φΡοβίὑϊτο ἀορύθο, ἰὖ ἱπγοὶγ6 85 
ὑπο ἰᾶσα οἵ ΘΟ ΡΑΙ 501). 
ἣ μἴἵσεα, ωὡν ; 5606 ἥμϊἴσυς. 
ἡ μΐσει, γηᾶβο. ἃαῦ, βίηρ. οὗ 

ἥμισυς ; “8,22. 
ἡμῖΐσυς, εἰια, υ;, Δα], ΠΑ ΙΓ, 

καῖ, 07.--τϑ Βαθδῦ,: ἥ μἵσυ, εος, 
Ὡ, « λαϊγ:-- ΤῸ . : ΠΙ]αϊσυο8. 

1, ἦν, 60]. ὙὙΠῊ πργνάχετνν: 
[οσηΐγτ. τ. ἐάν, “1 γ 

2. ἣν,1. απ 8. ἘΣ 511} 
ἱπηΡ σῇ. ἰπᾷ, οὗ 1. εἰμί. 

8. ἥν, ἴδ). δος. βίπρ' οὗἉ ὅς, 
ἠνεσχόμην, ἱπιρουῖ, ἰπᾷ, 

γηϊά, οὗ ἀνέχω. 
νον, ἄγ, Ἰγλοη. 
ἡνί-οχ-ος, ον, ΤΏ. [ἴον ἡνὶ- 

εχ-ος ; ΤΥ, ἥνϊ- α, “ὙοἾη5᾽᾽ ; ἔχτ-ω, 
“« ἴο ᾶυθ᾽" . ΠΟΠΟΘ, “40 ΠΟ ΤΩ, 
(“Α ΠΟΙ͂ΟΣ ὈΕΌΠ6 γοῖηβ᾽"; ΠΘΠΟΘ6) 
Αὶ επαγῖοί- αγῖῦογ", οπ αγϊοίς 07". 
ἤν-περ, οομΐ. [ἤν, “1; 

οποϊ το ᾿ηοῆ ηἰΐθ Ρα 1016 περ] 17 
ἐη ΠοεΩ, 17 αἕ ἰοαϑί. 

ξίουν, ἰμΡ6} 7, ἱμᾷ. οἵ 
ἀξιόω. 
ἥπερ, «ἅν. [αὔγνουθῖαὶ [ΓᾺῸΠ]. 

ααῦ. βίηρσ. οὗ ὅσπερ, “ΠΟ, Εἴς.» 
ἱπαορα "7 71..᾽. ἐμ ταν τυλῖοῖν ἐπ- 

. «Ἰρρᾶ, ει ἱπαδσοῦ, ΤΥ α8 Ἰπαροὰ, 
ἠρξάμην, Ἰ . ΒΟΥ. ἰηᾷᾶ, τη], 

οἵ ἄρχω. 
ἠρόμιην, 2, δοῖ, ἱπᾶ, οὗ 

ἔρομαι. 

ΜΟΟΑ δ ΖζαΑ ΝΥ. 

ἣἥρπακώς, υἷα, ὅς, Ῥ,. ΡΟ, 
οὗ ἁρπᾶζω. 
ἡρπασμένος, ἢ) ον, ῬᾺ ΡΟΣ, 

Ῥδ55. οὗ ἁρπᾶζω. 
ἠρώτα, 8. ΡΟΙΕ. 

ῬοΥ , 1ηα. οἵ ἐρωτάω. 
βίηρ,, 1η1- 

ἠρώτων, ἱπηροτῖ. ἱἰηᾶ, οὗ 
ἐρωτάω. 
ἧς, ἴδηι, β6η, βίηρ, οὗ ὅς ; 1, 

2; οἷ: 
ἦσαν, 8. Ρ6ΓΒ. ῬΙαΥ. ἱπηρον , 

1η4, οὗ εἰμί;πτ-αὖῦ 4, 4, ἐπ6 νὰ Ὁ 
(ἦσαν) ὕδϊκοβ ὕΠ6 ΡΙατ. ΟΥ͂ αὐύτδο- 
ὑΐοπ ἴο στάδιοι, Ἰηβύοδα οἵ Ὀοδίηρ 
ἴῃ βίησ, τυ μέσον 88 5ι1 0] οὔ. 
“ἠσθανόμην, ἱπηροτ, ἐπᾶ, οὗ 

αἰσθάνομαι. 
ἥσθην, 1. δοῖ, ἱπᾷ, οὗ ἥδομαι. 
“ἠσθόμην, 2. δοῖ, ἱπᾶ. οὗ 

αἰσθάνομαι. 
ἤστραπτε. ϑ, ῬΟΤΙ͂Ξ, 

᾿ΠΊΘΟΥΕ, ἰη, οὗ ἀστράπτω. 
ἤστραπτον, προ ἢ, ἰπᾶ, οὗ 

ἀστράπτω. 
ἡ σύὔχῃ;, δᾶγν. [Δάνον θα] ἴοη]. 

ἀαῦ. οὗ ἥσυχος, “ αὐἱοῦ ᾽᾽) (γε οίμ, 
εὐἱἐμοιι ηηοῖδ6 ΟΥ̓ {ιιγηνεϊέ, 
Ὦτε, ἦσαν, 2. δηᾶ 8. ῬΟΥΒ. 

ῬΙαΥ, τ ρ συ, ᾿ηᾶ. οὗ 1. εἰμί. 
ἡττάομαι (-ὥμναι), ζ. γἱᾷ. 

ἷῃ Ῥῆβ8, :;ΌΤῸΘ ἡττήσομαι, Υ̓ 
ΡΆ55. ἡττηθήσομαι, Ῥ. ῬΆΒ8. οἥττη- 
μαι, Υ. Ῥᾶ85. [ακίῃ ἴο ἥττων, 
“ὁ 1655] (““ ΤῸ ΡῈ τηδᾶδ οΟ)" Ὀ6- 
ΟΟΠ16 1055); Ὦ6η66) 1. 70 ὃδ6 
το) ἰδ ἃ ΟΥ̓ ΟΥΘ᾽ ὈΟΏ16.---2, Το ὃ6 
81:2 )}α 556, 
ἡἣ ττηθείς, εἴσα, ἐν, Ῥ, 1. ΔΟΙ͂, 

οὗ ἡττάομαι. 
ἤχθετο, 8. ΡΟΥ8. Βίησ, 

ἰη, οἵ ἄχθομαι. 

εἰησ, 

1] ΡΟΤΥ, 

θάλαττα, ης; ἴ. 5εα:---ἐπὶ τῇ 
θαλάττῃ, (αἰ {6 8εα, 1.6.) ο 116 86α- 
σοαδέ [ὈΡΥῸΡ. {|Κὸ ταράσσω, ΤΥ. 
ϑδη5. τοοῦ ὙΠᾺΒ (8606 ταράσσω) ; 
δ Πα 50, “ ὑΠ6 ὑγθῃ} Ὀ]1 ΠΡ’ 07" αδὶ αϊοα 
ὑῃ]η σα, ἴ ΤΟΙΟΥΌΠΟΟ ὕο ὕπο δούϊοη 
οἵ ὑμο ψνἱηᾶβ δα γα Ύ 085]. ὁ 

ἀνε" 



ΝΟΟΑδΌΟΖΑΔΥ. 

θάν-ἄ τος, άτου, τη. [θαν, 
γοοῦ οὗ θνή-σκω, “ἴο αἰθ6᾽ ; 566 
θνήσκω] Τοαίι :---ἐπὶ θἄνάτῳ, 70)" 
ἀφαίῃ, 1.6. ὕο βΒῇον ὑμαῦ Π6 νγὰϑ 
σοΠαριηηοα ἰο αἀοαύμ, ο07" ἴοι ὑῃ6 
ῬΟΌΥΡΟΒΘ οὗ οοπαπούϊηρ τὴ το 
αἀθαύῃ ; 0, 10 :---ἐπὶ θάνατον, {πἴο 
αραί}.. 
θαῤῥαλέ-ως, αἂν. [θαῤῥαλέ- 

ος, ““ ὈοΙᾶ, σοπδαρηῦ᾽ ((“ ΑἸΟΣ 
ὑῃ6 Τη ΘΠ 161 οὗ ἐπ θαῤῥαλέος᾽; 
Ποη66) Σέ, δοίαγιθ88 ΟἹ σοτ 66; 
δοϊαϊμ, σου Παφηἶγ. 
θαῤῥ-έω (-ῶ), ἔ. -ἥσω,1. ΔΟΥ. 

(ἐ-θάῤῥ) ησα, ν. ἢ. [ς{θάῤῥτ-ος, 
“ἐροισαρΘ᾽ 70 ἰαζα σοι ασο; ἰο 
δ6 (7 σοοα Πιθα7" ΟΥ̓ 671667". 
θαῤῥ-ὕνω, ἢ. ὕνῶ, 1. δοΥ, 

(ἐ-θάῤῥ)-ὕνα, ν. ἃ. [14,1] ΤῸ ἰη- 
δρῖγ δ, ΟΥ απϊηναίο, εἰν, σοι} σα; 
0 ὁπ οτ7 606. 
θαῤῥῦνων, ουσα; ον, Β. ῬΥ68, 

οἵ θαῤῥύνω. 
θᾶττον, οομρ. δᾶν. [αἄ- 

ψΟΥΌΪΔ] ποαῦ. οὗ θάττων, σοΙΏΡ. οὗ 
ταχύς, ““απἱοῖκ ἢ 2207)8 φιϊοξιίψ, 
εὐἱέ, σγ'᾽δαΐο7" 5ρ66α., Θἴο, 
θαυμα ζω, ἴ, θαυμάᾶάσω πὰ 

θαυμάσομαι, Ὁ. τεθαύμακα, Υ.Ἡ. 
δ ηᾶ 8. [ἴ0Υ θαυμάτ-σω; ἴΤ. θαῦ- 
μα, θαύματ-ος, “ἃ ΟΠΑ͂ΟΥ 1 1. 
Νοιυῦ.: ΤῸ 100,6)", τιαγυοῖ, ὃ6 
αἸπαζεά.---2, Αὐοὔ,: 70 τροπ6}" αἵ, 
οὔο. ; ἐο αὐἀηϊῖγ 6, οἴο. 
θαυμασ-τός, τή, τόν, δα]. 

[ῸΓ θαυμαδ-τός: [Υ., θαυμάζω 
(Ξθαυμάδ-σω), “ ὕο ψοπᾶου αὐ] 
( Ὑγοῃάαογρᾶ δὖ "; Π6η66) Ἰγοη- 
αγοιι5, τοο θυ 7 ΐ, ἡναγ υοΠοιι 8. 
Θαψακ-Ώηνοῖ, ηνῶν, τῇ. ΡΠ, 

Θάψακ-ος, “ὙΠάΡρβδοτβ᾽} 716 
ἐπηπατίαη ἐς ΟΥΓἹ Τηαρϑαρσίιδ. 
Θάψακος, ου, ἢ. Τηαρδαοσιιδ; 

τ ὕονγη οὗ Ξγυΐα, οἡ ὑπο Ἐπ ΡΤ αῦθϑ. 
θεάᾶομαι (θεῶμνιαιυ), ἴ. θεᾶ- 

σομαι, Ῥ. τεθέαμαι, 1. 8δοῦ. ἐθεᾶ- 
σἄμην, Ὑ. ΤΗΪΑ͂, ΤῸ 866, δοΠιοϊα!, οἷο. 

ΓΩΣ 

(““ Ῥογϑαϊηΐηρ' ἕο ἃ θεός ̓" : ΠΙ6Π66) 
Τὶυϊηο, οαὐιδοα ὃν ὦ σοὰ οὐ ἀοιϊΐψ; 
4, 18. 

θείς, θεῖσα, θέν, Ῥ. 2. ποῦ. οὗ 
τίθημι. 

θέλω, ἢ. θελήσω, 1. ΄ ΒΟΥ, 
ἐθέλησα, Ὑ. Ὦ, 10 ὃ6 εὐἱϊΐης, ἰο 
ιὐἴδῇ. 
θέμενοφ, η». ον» Ῥὲ 3. 80} 

τα, οὗ τίθημι. 
θεός, οὔ, τ. Α φοᾶ, α ἀοϊίψ 

[Κη ο ἥδηβ. ἀόυα; οἵ, Τιαῦ, 
αοιι57, 
θεραπ-εύω, ἔ, -εύσω, Ῥ. (τε- 

θεράπ)-ευκα, 1. ΔοΥ. (ἐ-θεράπ)- 
ευσα, Ὑ. ὃ. [θεράψ, θεράπ-ος, 
“ὁ δὴ δὐϊοηαεηῦ,᾽ εἰς.) (““ ΤῸ Ὀ6 
δὰ αὐϊοηαδηῦ ὑο᾽ ; Π6Π06) 70 
86) 8, ΟΟ᾽ α΄ 86) 106. ἴο. --- ῬΑΒ5. : 
θεραποεύομαι, Ρ. {(τε-θεράπ)- 
ευμαι, 1. ἃοΥ. (ἐ-θεραπ)-εύθην, ἴ, 
-ευθήσομαι. 
θερἄνττων, οντος; 1. 4) αἱ- 

ἐοπααηέ. 
Θεττᾶλός (Θεσσαλός), 

οὔ, τὰ, Α Τηορδαϊίαη; αὐ πιᾶνν οΓ 
ΤἼοϑδαῖν, τὶ ΘΟ ΟΥΎ ΟὗἨ ΠΟΙΟῚ 
Οτθθοο. 

θέω,. ἢ. θεύσομαι, Ὑ. Ἡ. 70 717 
[κί ἴο ὅδ. ΤΌοὔῦ ΠΗΑΥ, “ τὸ 
ΤῸΠ ἢν 
θεῶνται, 8. ῬΟΥΒ. ὉΠΟΥ͂. Ὀ͵65. 

ἱπᾷ. οὗ θεάομαι ; 9, 4 
θεωρ-έω (-ὠ), ἔς -ἥσω, Ῥ. 

(τε-θεώρ)-ηκα, 1. ΔδΟΥ, (ἐ-θεώρ)- 
σα, Υ. ἃ. [θεωρ-ός “ἃ 5ρθοοΐδ- 
ΤΟΥΣ (ΤΟ δ 8 θεωρός ὍΠ2 
ἨΘΠΟ6) 1, 70 Ἰοοῖ αἰ, οὔδ6)"υ0.---, 
ΟΥ̓ ὕγοορϑ, οἷο. : 70 γουϊοιυ, 
ΘΏβαϊ-ος, ουὅ, ἴῃ. [Θηβαῖ-ος, 

“ΟΕ, ο) Ὀο]οηρίηρ ἴο, ΤΠΘΌ65᾽";- 
6 οἾθΕ οἷύν οὗ Βοούϊΐα, ἃ 
οΟα ΟὗὨ που τ Οστοθοο] Α 
γιαῃ, ο7 ΤἼοδο5, α ΤἼοθαῃ. 
θηρ-άω (-), ἴ. -ἄσω, Ῥ. (τε- 

θήρ)-ακα, 1. δοῖ. (ἐ-θήρ)-ασα,γ.ἃ. 
[θήρ, “ἃ 16 8δῃ 8] (“ ΤῈὸ 

θεάσασθαι, 1. δοῦ, ἰηΐ,. οὗ Ππαηῦ, 07" ῬΕΥ ΒΘ, τυ] Δ Ἶ 815 ᾽ἢ ; 
θεάομαι. 

θεῖος; ἃ; ον. δα]. [σοῦ ΕΣ, ] 
ΠΘη06) 7Ὸ διηΐ, οἤαδο, ἴῃ 6 Π6- 
ΤΆ] ;--αὖ ὅ, 2, ΒΌΡΡΙΥ αὐτούς, ἰ.6. 

θέ-ιος; [1τ, θετός, “ἃ δβοᾶ᾽᾽] ὄνους, δαἴξογ θηρῷεν. 
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θηρεῦσαι, 1. δοῖ. ἰηΐ, Οὗ θηρ- 
εὔω. 

θηρ-εύὔω, ἢ, -εύὐσω, 1. ΔΟΥ. 
(ἐ-θήρ)-ευσα, δ. ἃ. [θήρ, “ἃ 114 
ΕΠ} 1 78} 1. 70 Πιιιηιέ, οἼιαιδ6, Ὁ 1:1" - 
δι16.---2, 70 οαίο]ι, σαρίκι, οἷο. 

θηρ-ἴον, ἴου, ἢ. (ἃ. αἴτ. ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ ΤΟΥΤῚ) [θήρ, “ἃ Ὑ11 Δ Ϊ0γ81), 
αἱ εὐἱϊὰ αγϊηιαϊ ΟΥ̓ δεαϑοί. 
θηρϑεν, ὃ. ῬΟΥΒ, ῬΙΌΣ, ΡΙΌΒ, 

οΡὗῦ. οἵ θηράω. 
θνήσκω, ἔ. θανοῦμαι, θι΄ἡξο- 

μαι, τεθνήξομαι, Ὁ. τέθνηκα, 2. 
8.0. ἔθἄνον, ν. Ὡ. ΤἸΘΟς.. 10 αἷο, 
ὕῦ6 αμίηρ: --- ῬΩΥΙ͂, (ΤῸ Πᾶγνθ 
αἸρα,᾽ ἐ.6.) Τὸ 6 ἀραὰ [τοοῦ θαν, 
ακίὰ ὅο ϑδη8ϑ. τοοῦ ἨΑΝ, “ἴ0 
ΒΟΥ Κα, ὕο ΚΙ]]᾽᾽. 
θόρὕβος, ον, 1. 

οἸαἨχοΊ 2)", 10} 06}". 
Θρᾷκας, 800. Ρ]1}, οὗ Θράξ. 
Θρᾷξ, ᾳ«κός, τὰ. Α 7)ι)"αοία)). 
Θρᾳξίφ), ααῦ. ΡΙαν. οἵ Θρᾳξ. 
Θύμβρἵον, οὐ, πῃ. 1) }Ώ:- 

δ)"ἱι1 πν Τοιάκι) ; ὦ ὕονῃ οὗ 
ῬὨτυρίδ. 
θυόμενος, ἡ; ον, Ῥ. ῬΥΌΒ. 

τᾶ. οὗ θύω. 
θύρα, ας, ἔ. Α ἀο0)", σαίο :--- 

ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις, αἱ ἰδ6 
λίγη 5 σαΐος, ἴ.6, αὖ ὕμθ Κἰηρ᾽β 
οουχὺ [ἀκ ἰο ὅ'δηβ. αυᾶ)α, “ἃ 
0017. ““ ἃ ραΐθ᾽. 

θῦ-ω, ἢ. θύσω, ». τέθὕκα, 
1, τς ὄθίσ νι... Δ. ὐΑρδίυ, 
10 ϑβαορῖῆοθ, Ο7 62") ὧν δαοῦ  ος, 
οἴαῃ, οὗο.---Ζ2, ΜΙ|Ια.: θύομιαι, 
ἤ. θύσομαι, 1. ἃογ. ἐθυσᾶμην, 661 
οἵδ)" δαο)ηοοβ 702") ΟἾ)6᾽ 58 βδεῖῦ; 
μανο α υἱοίζην δἰαΐη, 702" ΟἸ εἾ8. 861; 
ἰο οοἨ διε ΟΥὨ Ταῖς ἱμ6 αἰ ρίοοϑ, 
θωρᾶκ-(ζω, 1. 01. (ἐ- 

θωράκ)- ισα,Υ͂. ἃ. [θώραξ, θώρακ- 
οὐ; “8 Ὀτοδεῦ- Ρ]αίο" (Τὸ γνυῦ 
ἐν Ὀγοαϑῦ-Ὀ]αἴο, εἰς., ΟἹ ἃ ῬΟΙΒΟῺ ; 
ΠΟΠ00) 70 αι ΟΥ̓ Θαφεἷρ Ὁποῦ 6 7 

τ δ ὦ ὑγοαδί-ρ]αίο, οἷο. -- 2, 
Μ|ΙΑ. : θωρακ-ίζομαι, Τὸ γι 
ωα ὑρδαϑί-ρ ίαίς ον» ΟἸ δ᾽ 8. 8017; ἰο 
γ»μὁ Οἢ, ΟΥ̓ ΟἹ" ΟἸε 8 801 ιὐἷτδι, α 

ὑγεοαβί-ρἱαίο. --8, Ῥαβϑ.: θωρᾶκ- 

Ζιη) ει, 

ΝΟΘΑ δΟΖΣΔΑΔΝΥ͂. 

(τε-θωρᾶκ)-ισμαὶ, 
710 ὃ6 

(ἕομιαν, '. 
1. δου. (ἐ-θωρᾶκ)-ίσθην.- 
αΤηϊοῶ ΟΥ ἐφιεὶρρεοῶ εὐ, ἃ δ»"»οαϑί- 
»ϊ[αίΐο, οἴο. 
θώραξ, ακος, 11. 

»ιαΐο, οἰμγ α88. 
α ὑγοαοί- 

μαι, 1. 8δοῦ. ἰάσἄμην, Υ. 6». ΤῸ 
ἠιοαΐ, οἰι7"6. 
ἰᾶσθαι, ῬΓΘ5. 1ηἴ. οὗ ἰάομαι ; 

--αὖ ὃ, 20, ΟὔΞξοῦγο ὑὕπ6 οοπϑδβίσιιο- 
ὑϊοη οὗ αὐτὸς ἰᾶσθαι, ἰϊιαὲ )εϊηι56 1} 
οἰγ)6(1, ---ἼΥ θὰ ὑμ6 βαθήοοῦ οὗ ἃ 
1, Δίου ὃ Ὑ Υ Ὁ Οὗ ““ ἀθο]δυῖηρ,᾽" 
οἷς. 15. ὍΠ6 5126 88 ὑμαῦ οἵ {6 
Ῥγθοοᾶϊηρ' Βα νοῦ, 1 158. οἰὐμοῦ 

᾿ οὨγϊὑ οα «Ἰδοροῦμο Υ, ΟΥ̓ 15 Ραῦ, ἃ 5 
᾿Ποτο, ἴῃ 06 ΠΟΙ. 

ἰᾶ-τρος, τροῦ, 11. [ἰᾶτ-ομαι, 
“ὁ ᾧο Π6841᾽᾽] ( ΗἨδ ψο Π68]5, ἃ 
ΠΟΔ]ΟΥ ᾿᾿; ΠΘΏ66) «4 ρηῃδιοϊαῃ. 

ἰδεῖν, 2. ποῖ. ἰηΐ, οὗ εἴδω. 
ἴδιος; α, ον, 8.1. Οη6᾽ 58 οτυη. :- 

ἰσομιαι (ἰῶμ,αι), , ἰάσο- 

ῬΏ)}οδ68; ὃ, ὃ. 
ἰδροῦντι, πιᾶ80, ἄαῦ. πἰῃηρσ. 

οἵ πολ τ Ῥατῦ. δος οἵ ἰδρόω. 
ἰδιρόω (-οῶ), ἢ. -ρώσω, Ῥ. 

ερωκα, 1. 801. -ρωσα, Υ. Ὡ.: 1Ὸ 
βδιυσαΐ; ἰο ὃ6 ἐγ ὦ 7οαῆλ, δι ὃ; ἬΟΥ͂ΒΘ 
[ακίη, ο ϑδηβ. χοοῦ ΒΚ'Ύ10 ; Οἵ. 

᾿ 1, αὖ. 5ια-01', ἘΠῚΡῚ, διοφας]. 
ἰδών, οὔσα, ὄν, Ῥ. ἃ, δόξ, οὗ 

εἴδω.- 

.“ 

(μι. 
ἰέναι," 1η, ΡῬΙΓΌΒ, οὗ 2, εἷμι. 
ἱερά, ὧν ; 560 ἱερός, 
ἱερός, ἅ, όν, κα]. Θαοροᾶ, 

(0Ὴ κρρὶ αἰ, λαϊϊοισοα!.----Ι Θ᾿ 5..: 
ἱερά, ὧν, ἢ. ΡὈ]π7. (“Βιπογοά 
ὑπῖηρ5᾽) ; 6106) ἃ. ϑαογίζοοδ, 
οἵγονῖησβ, οἷο. --Ὦ, 17|6 οηΐ αἱ 8 
ΟΥ̓ α υἱοίϊηι, οὔο.--Ο. «ἀιιϑρῖε65. 
ὕημιυ, 1, ἥσω, 1. 80Υ. εὐκα (ΟἸΪΥ͂ 

ἴῃ ἰηᾳ10.), Υ. 8ἃ.: 1, Α᾿ {πε 80 
ΤΏ Κα ὅο ρο, βοὺ ἴῃ μον δ ἡ Ἢ 
ΠΟΠΟΟ) ἃ. 17Ὁ δ86ηᾶ. --- Ὁ, ΟΣ ἃ 
τΘαΡΟΙ 10 ἰοὲ ν, πι}}1, Τῶι, 

[ 

τὸ ἴδιον, ΟἸ 68 οιὔν Ὠχαίί6),8 ΟΥ̓ 

ἱέμην, ρου, ἰμᾷ, τηϊᾷ, οὗ 



νΟΓ4 δΟΖΣΑΛΔΥ. 

ἐλ οιδ;--οῶοαῦ ὃ, 12, τ ααῦ. οὗ 
ὙΥΘΔΡΟΙ Δ]0Π6. --- ΜΙ, : ἵεμαιυ, 
ΠΡΟΣ, ἱέμην, 2. 801. εἵμην ΟΥ̓ 
ἕμην, (“ΤῸ γλδΚ6 ΟὨΘ᾽ 5 5618 ἴο 
δο᾽᾽; 606) 70 αἴθ ὦ γ7"ι8}}; 0 
γη8}., οὔο, [κῃ ἤο ὅδ. τοοῦ 1, 
λ το, 80 ̓  »ἰῃ ΟδΠ158] ΖΟΙΌΒ]. 
ἱκ-ἄνός, ἅἄνή, ἅἄνόν, 84]. 

ἈΒΌΙΠΥ τοίου ὅο ἵκ, τοοῦ οὗ 
ἱκκάνω, δι ἃ ἱκ-νέομαι, “ὕο 
οογηθ᾽7 (“΄ Βοοογηΐηρ, Ὀοαὐξίησ "; 
ὮΘΠ06) 1, ,Θιιοϊορί. ----ῷ, Οὐηῖρο: 
ἑρῃὲ, οσαραδῖο. --- Α5. Βαρδῦ.: ἱκ- 
ἅνοί, ὧν, 1. ὈΙ : ϑιεγίοϊοηξ 
»6750Ή3.---3., 1 Τηΐ.: Οοηηρεί- 
οπέ, Οὐ αδίο, ἰο ἅο, εἴς. ; σαραδῖο 
07 ἀοϊηῃρ,, εἰς. ; ϑιιῇιοϊογέ ἰο ἀο, οἴσ. 
κ. (ΟομΡ. : ἱκαν-ώτερος); 
ΞῈΡ. : ἑκαν-ώτατος. 
᾿Ἴκόνϊζον, οὐ, Π. ]π0Ἡ 1), 

(μον Οοσηὶ, ΟΥ̓ Κι )αΐ, ΟΥ ΚΚο- 
ηῖμθ}}} } ἃ ἴονγῃ οὗ βῃηγυσὶα. 
ἴλ-, ης, ἔ. [ἴλ-λω, ““ὕο 70]] 

ΟἸΟΘΘΙΥ ὑορούμοΥ ᾽᾽ ; Ῥάᾶϑ5., ““ὕο Ὀ6 
ΤΟ]]Θα ΟἸΟΒΘΙν ὑορϑύμου ᾽ἢ ; ΠΘΏΟΘ, 
ΟΥ̓ ῬΡΟΥΒΟΉΒ, ““ ὕο οὐ ὑοροϑίῃο γ᾽, 
(Ταῦ ΜΏΪΟμ 5 οἵονγαρθα ἴἰο- 
θοῦ Σ᾽; ὮθΘΠΟΘ, “ἃ ογονα: ὃ, 
ΘΟΙΡΔΏΥ,᾽ οἷο. ; ὮΘΏ66) ΜΊΕΥΥ 
ὑοΥ : Α ἐ) 00}, ΟΥ̓ ἑῳᾳμααγοη, οἵ 
ΠΟΥΒΘ- ΒΟ] ΔἸ ΘΥῈ, 

ἵνα,, οοπΐ. ΤἼαΐί, ἵηὰ οὐδ" ἰπαί. 
ἴοιεν, «ὅ.. ῬΟΙΒ, ῬΙΟΥ, ΡῬ͵65. 

ορῦύ. οὔ 2, εἶμι. 
1, ἰόντων, Ιη880. δηθὰ «ποαῦ, 

σ6Π. Ὀ]Ὲ͵. οὗ Ῥ, Ῥγ68. οὗ 2. εἷμι. 
2, ἰόντων, ἴοι ἴτωσαν, ὃ. ῬΟΥΙΒ. 

ῬΙΟ,, ΡὈΥ65. ἱπηρογαῦ. οὗ 2. εἶμι. 
ἰοῦσιν, τδϑο. δα πραῦ. ἀαῦ. 

ῬΠῸ". οὗ ἰών ; 5668 ἰών. 
ἱπττι-εὔς, ἕως, τ. [ἵππ-ος, “8 

ΠΟΥΒΘ 7 1. 44 Λογϑθη)αἼ. --- 2. 
ῬΙΟ͵, : Πογ,56-δοια͵97,5, σαυα!ϊγν. 
ἱττπ-κός, ἱἵκή, ἵκόν, δὰ]. 

[ὑππ-ος, “8, ΠΟΥΒΘ ᾽᾽] 1. ΟΥ̓, ΟΥ 
δοϊοησίησ ἰο, ἃ 07,86 ΟΥ̓ ἢ07,868.---- 
2. ΟΥ Ἄοαναῖηψ, οαυαῖ)γ- 1--- τὸ ἐπ- 
πικόν, ἰμ6 σαὐαϊ»γ. 
ἱπτ-ό-δρομος, δρόμον, 7. 

[ππ-ος, “8. ΠΟΙΒΘ᾽᾽ ; (0) 60η- 
πϑούϊηρ ὙΟΎΘΙ : δρόμος; “Το 6- 

«Χοη. 1, Ι 
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σΟΙ 56] ΑΔ γ66. (017,86 ΟΥ̓ ὨΟΥΒΟΙ͂ 
ΟΥ̓ ΟΠ γϊοῦύϑ, ὦ "ιϊρροα!)γ οΏ16. 
ἵπο-ος, ουὅ, ἴῃ. 4 0.6 [ακὶπ 

ὕο ὅδ 8, ας-να; οἵ, Τιαῦ. δᾳι.-τι8]. 
ἴσασι ; 566 ἴσημι. 
ἴσ ι, 70 ζποιο:--τὸῷ Ῥτοϑοηῦ 

᾿ιϑθᾶ ΟἿ] ἴῃ 150 ἀπ ϑιὰ ῬΟΙΈΟΠΒ, 
ϑηᾶ ἴῃ ὑῃ8 Τουο ἔοσηὶ ἴσᾶμι, 
ἴσᾶτι; ῬΙπτ, ἴσἄμεν, ἴσᾶσι ΟΥ̓ 
ἴσαντι. 

ἴσθι, ἱπηρογαῦ. οὗ οἷδα: 566 
εἴδω :--οὖ ἴσθι, ἔποιν το}, ἴ.6, ὃ 
τρεἰϊ αϑ8ι) 66, 
ἴσμεν, 1, Ῥ6ΙΒ5. ὈΪ]ΌΤ, οὗ οἶδα, 
ἴσος, η; ον, Δ]. ἔῃ μαΐ.--- 

Αἀνου 8] ΘΧΡΥΘΒΕΙΟΙ : ἐν ἔσω, 
φμαζίῳ. 
᾿Ισσοί, ὧν, 1. ΙΓ, ἰδὲ ΟΥ 

76δ8; ὃ ἔονῃ οὗ ΑἸ οἷα, οα {ῃ8 
απ ᾿οὗ 15ϑῖι5 (ον ὑπο απ οὗ 
5 ΚΘΗ ρου 07) ΘΟ ἀΘΥΟΟΠ). 
ἵστανται, 8. ΡΘ615. 

ῬΥΘΒ5. Ἰηα, Ῥᾶ585. Οὗ ἵστημι. 
ἴστε, 2. ΡΟΥΒ. ΙΕ, οὗ οἷδα. 
ἵ-στη-μι, ἢ. στή-σω, 1. ΔΟΥ͂, 

ξ- στη-σα;--Ῥ. ἕ-στη-κα, ὥ. ΔΟΙ, 
ἔ-στη-ν, Υ. ὃ. δῃηᾷᾶ ἢ.: 1, Αοὗ, 
Ῥυο5., τ ροσξ,, ξαῦ,. δηᾶ 1. ΔΟΙ: ΡᾺ 
Το ἠιαΐθ ἰο οἰαπα; ἰο δοί, ρίαςθ, 
οἴο.--Ὁ,. Οὗ ὑτόορϑ: 70 Παϊέ.---- 
2. Νραῦ.: Ῥοχξῆ,, ὈΙΠΡΟΥ ,, 2. ΔΟΥ.: 
Το εἰαηᾶ.---8, Ῥα55.: ἵτστἄ-μαι, 
Ῥ. ἕ-στἄ-μαι, (“ΤῸ πΒἰεμᾶ᾽" ; 
ὮΘ6η06) ΤῸ εἰαημαὰ ἤγηι, ἔθθρ ο" δ᾽ 8 
οἰ, παλο ὦ βίαπα ; 10,1 [εκίπ 
ἤο ὥὅδῃβ. γοοῦ ΒΤΉΑ, “ἴο βὑδηᾶ "" ; 
οἵ. Τιαῦ. . δίο (-Ξ Ξ δέα-0)}. 

ἵἱστ-ἴον, ἴον, ῃ.. [ἱστ-ός, “ἃ 
ΒΠ1Ρ᾿ 5 τηδϑῦ αἱ τ Α ὑπίηρ ΒοΙοηρ- 
Ϊηρ' ἴο ἱστός᾽» ; ΠΘΠ09) 4 ϑαϊΐ. 

Ἰσχῦ- ρός, ρά, ρόν, ϑαϊ. 
[ἰσχῦ- -ωϑ ““ἦἤἢο ὍὈ6 5χσοηρ  Ζ7)}αΐξ 
ἐδ δἰ7γ0Ή 0 ; δ[γ0Ή)0,, ῬΟΊ)6) 7, ηιϊρλίψ. 

ἰσχῦρ-ῶς, «ἄν. [ἰσχυρ-ός, 
ον ΒύγΟη δ᾽] 1, δι) ησῖν, ηυϊρ]ῖν, 
υἱσογοιδῖψ.--2, ϑουογοῖμ, εὐἱΐ 86- 
υογϊίν. --α 8, ἰχοροαϊησίν, 6Χ068- 
δἱυοῖγ. 
ἰσχύς, ὕύος, ἴ. (“ Βιγοπρίῃ"; 

Π6η66) Ο ΒοΙα 5 : Α 2076. 
ἰχθύς, ύος, ἢ), Α ,εὴ. 

ῬΙΌΪ, 
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ἴχν- ἡ δύας ίου (ἃ αϊπλ. ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΤΟΥ Π1),. ἢ. [ἴχν-εος ; 8566 ἴχνος] 
1. Α γοοίείρρ. ---- (2. Οἵ ΠΟΙΒΘ6Β : 
Α ἱγαεῖ. 

ἴχνος, εος ουὅς, ἢ.: 1, 4 7οοί- 
βίο». --- 2. Α ἐγναοῦ ΒούΠΟΥ οὗ 
ὑγοο 5 Ο7᾽ ΠΟΥΒΘΒ ; 866 7, 17. 

ἰών, οὖσα, ὁν, Ῥ, Ρ65, οὗ 
» ἢ εἶμι. 

᾿Ιωνία, ας, , 7οηΐα; ἢ ΘΟΥΗ ΡῪ 
οἵ Αϑῖδ ΜΊΏΟΣ. -ἼΤΟΠΟΟ, ᾿Των- 
κός, κή, κόν, κα]. ΟΥ̓, ΟΥ̓ δοϊοηφ- 
ἡη ἴο, ]οηΐω ; ]οηϊαΉ, 
᾿Ιωνϊκός, ἡἥ, όν; 8606 ᾽Ιωνία. 

καθ᾽ ; ξο6 κατά. 
κἄ,θ-έζομαιυ, ἴ. -εδοῦμαι, Υ 

φηϊᾶ, [κατ-ά, “ ἀονγη᾽" 9: ἕζομαι, 
“ἐἰο βθαῦ οὔθ᾿ 5 561, ὑοὸ βἰῦ᾽)7 (“Τὸ 
δὶ ἀονγ ἢ ; Π6η66) Οὗ δὴ ΔΥΙΩΥ : 
10 ὃ6 οημεοαγροδα. 

ἄθ-εὐύϑδω, ἢ, -ευδήσω, Ῥ. 
(αἴ) -εύδηκα, Υ. Ὦ, [κατ-ά, ἴῃ 
“ α ΘΠ ρ ΠΟῊ ηρ᾽᾿" ΤΙ͂ᾺΟΥΘΘ ; εὕδω, 
“ἐ ῥο 566}, 116 ἀονγῃ ὕο 5166] 1. 
ΖῸ 58ἴθορ, 16 ἀοιῦ ἰο 5166. --- ὦ, 
70 γ68ΐ, ἑαῖο γη)68,. 116 ἱπαοσίϊζυο. 
κἄθ - δὕπαθέω (-ηδῦ- 

«τ, θῶ), 1. Δ οΥ. -ηδὕπάθησα, ν. ἃ. 
[κατ-ά, ἴο ᾿πυραγῦ 8 δοῦϊν [ΟΤῸΘ : 
ἡδυπαθέω, “ ἴο 11ν6 ΠΧ ΟΊ] ᾽] 
70 1ἴυο Τιιιγ7γ 1051}, τ ρΟ0Ή., δηλ} 167" 
ἥπ ΤΕ} ;-τεῦ 8, 8, ΒΌΡΡΙΥ αὐτούς 
(1.6. δαρεικούς) ΦΥΘΥ καθηδυπά- 
θησα. 
᾿κἄθηϑδυπάθησα, !͵ 

ἰηα, οὗ καθηδυπαθέω. 
κἄθ-ἤκω, ν. 2. [κατ-ά, 

4 ἀν ὁ. ἥκω, “10: ΟΟΣΉΘ, ἴο 
ΠαΥ͂Θ ΟΟΠ6᾽ 1. 70 (ςΟΉ16 οι} ; 
0 γ'οσοἾι, ΟΥ̓ εαἰοηα, αοιΡΉ.. --- 2. 1 
τι. 10 ὃ6 ηϊδοί, γέ ΟΥ̓ }}"Ὁ}6)".----Ὦ, 
ΤῊ ΡΟΙ5.: καθήκει, νἱῦ Ἰ)αῦ.: 
1ὲ δεϊοη δ, ΟΥ̓ ΡΡο)ία,8, ἰο ;---οῦ 
9, 7, καθήκει Ἤδ5 ΤΟΥ 15. Βιι]οοῦ 
16 οἴαῖιβθ εἰς Καστωλοῦ πεδίον 
ἀθροίζεσθαι. 
κἄθήκων, ουσα, ον, Ῥ, Ῥ͵ΟΒ. 

οὗ καθήκω. 
κἄθ-μιαι, γν. τηϊᾶ, [κατ-ά, 

ὉΔΟΥ͂, 

ΨΟΟΑ δ ΟΖΣΑΔΜΥ͂. 

ἐἐ ἄονη ᾿ 2 μαι, “1ὸ Εἶν. 70 
δἱἐ ἀοιῦη, ἰ0 δὲ βοαίρα, 
κἄθήμενος, ἡ, ον, Ῥ, οἵ 

κάθημαι. 
καθίστασθαι, 

γηΐα, οὗ καθίστημι. 
καθ-ίστημι, ἔ, καταστήσω, 

1.,,86, κατέστησα, ΤΡ. καθέστηκα, 
2. ΒΟΥ, κατέστην, γι 8. διιηἃ ἢ. 
[[ΟΥ̓ κατ-ίστημι, ., κατ-ά, 
“ἐ ἀονγη ἡ; ἵστημι, ““ἴο οὐδ6 ἴο 
οὐαπα"Ἱ (“ΤῸ οαὐθθ ὕἤο βἰδῃᾶ 
ἄονχῃ ᾽᾿; Π61}00) 1. Αὐοὔ.: ἱῃ Ὁ͵65., 
ἱΏΡΟΥ,, δηᾶ 1. 801.: 8. 70 8οὲ 
αοιῦη,, ρίαςο, οὗα.---Ὁ, 70 αὐ) αΉ06, 
οὗο.---Ον, Οὗ ΤΌΟΡϑ, οἰσ.: 70 ροϑῖ, 
86,, δἰαίΐομηι, οἷο.--2, Νουῦ.: [1ἢ 
ΤΟΣ. ῬΙΘΕΝ,, δᾶ 2. 86Σ.: 20 
86, ΟἼ16᾽8 8617 ἀοιρη, ἰο 8εἰ{16, ἰ0 ὃ6 
86ὲ, οἴο.--3, ΜΙ4ᾶ.: καθ-ίστᾶἄ- 
μοι, ἢ. κατα-στήσομαι, 1, ΘΟΥ. 
κατ-εστησᾶμην : 8. Οἱ ὑΒίηρθ : 
(ΤῸ ΦΎΔΩΡῸ 10561},᾽᾽ οἶσ.; ὨΘΠ66) 
70 ἐμ}. οτεΐ, δἴο.---Ὅν ΟΥ̓ ῬΟΥΙΒΟΠΒ : 
Τὸ αὐ άα, 6 Οὐ θ᾽ 8 8617; ἰο ἰαζο 01,6 8 
δία, ρῬοϑί, οἴο.; ὃ, ὃ. 
κἄθ-οράω (-ορῶ), ἔ. (κατ᾽)- 

όψομαι, Ῥι -εόρᾶκα, Υ. ὃ. [κατ-ά, 
“ ἄονχη ᾽᾿; ὁράω, ““ ἴο 566; : ἬΘΠΟΟ, 
ἐἐ ἤο: ἸΟΟΙ͂ ὑροῃ "} {{' ΤῸ 70). ς 
ἄοννη ὌΠΡΟΙ᾽ἢ ; Π6η06) 70 Ρ}ε)" 0οἴυο, 
Οὔ36706. ᾿ 
κα, οοὨ͵.: Ἴ. «πη, αἴ80 ἱ-πτκαί 

. .«.« καὶ, δοίδ, . .. απ :--καίΐ γε, 
απὰ ἱπαρορᾶ, το ἴο ἰηὐγοᾶπορ 
Βουηθύ δ᾽ ΠΟΥ ΘΙ αὐϊο :-τοτκαὶ 
γάρ, δὰ ΕἸ] ρύϊοα] τηοᾶθ οὗ οΧ- 
ῬΙΟΒΒΙΟ. ΘΙ καί ΥΤοὶ ογαΐθϑ, ἃ 9 
ϊῦὺ ΜΟΥ6, ψῃαὺ ἢδ5 γρυγροοαθσᾶ, 
ὙγΠ116 γάρ 55 ΘῊ 5 ὑπΠ6 ΥΘΆΒΟΠ ἴῃ 
νυ ῃδὺ ΤΟ]]ΟΥΥΘ ; 6.0. απα (Θ᾽ 0 δηα 
ΒΟΉ 15 ὑΠ6 6886, 0)" 1 58. 80) 70)"; 
ΠΘΊ 66, ΘΟΠΊΤΠΟΗΪΥ Υ ΠαοΥρα, απα 
ἐγνμῖη, 707" ἱπαοοαῖ, 707) ΟΥ̓́ 8147) 6} : 
---καὶ ταῦτα ; 866 οὗτος.--2, ΤῸ 
γη 6 ἃ ΜΟ͵Α͂ ΟΥ̓ πὐοϊοιηθηῦ 61η- 
ῬΠαῦϊο : 4180.---3, ΠυθΉ. 

καί-περ, οοη]. [καί, ““ δρᾶ ;- 
ΘηοΙὑϊο Ῥαυύο18 περ] «πη ἐμποιῇ, 
ἱηαορα, αἰμοισῇὶ. 

Οἱ ὕ1|}8 τ᾿ 

ῬΡΟΒ, ὑπ 

καιρός, οὔ; 1η, 



ΟΟΜδΌΖΣΑΔΝΥ. 

716 τἱσπξ ἐϊηιδ ΟΥ̓ ϑ86αβ0Ὴ :---ἐν 
καιρῷ τούτῳ, (ὧν ἐ)ιεὶδ ἐϊηχο, 1.6.) ἐπ 
ἐδὸ ηιοαηισμῖϊο; 7, 9 [κί ὧἴο 
Ξδηϑ. ζωϊψα (ΟΥ̓ ἐγίψα), ἐἐγρα- 
ἂν »ὴῊ 

καί-τοι,. δἄἅν. [καί, ““ «ηᾶ᾽": 
τοι, ““᾿ἰπαροᾷ ἢ ΑἈπαὰ τηαρορᾶ ; 
απὰα γοΐ, αἰἱμοιοῆ, ἵη., ἐγαμεέ}.. 

καίω, ἔ, καύσω, 1. ΔοΥ, ἔκαυσα, 
Αὐίο ἔκεα, Υ. ἃ. ΤΌ διι), δι), 
ΜΡ}, αδείγου ὃν 7276. 

. κάκτον, δᾶν. [δᾶγνουθίαὶ ποαῦ. 
Οὗ κακῖἴων, “ὝΟΥΒΘ 1 1.17.0 ἃ 100}"86 
τῶν, 0786. 
κἄκτους, οοἸἐ, τῆ880. 8η 

ἔθη. 86. Ῥ]1, οὗ κἄκτων. 
κἄκτων, ον ; 566 κἄκός. 
κακός, ἡ, ὄν, 84]. 1. δαὰ 

οὗ 15 Κἰπᾶ ; ουϊΐ, οἴο.----Α5 Βαϊ ϑῦ.: 
κακόν, οὔ, ἢ. (“ Α Ρϑᾶ ὑπίηρ" : 
Ὠ6Θη66) 8. 4) ουϊΐ, ἃ ἨλϊΔ ΟΡ μη. 
---Ὁ. Α πιι»", ηγϊϑοἢ 6 7.---ἃ. Οοισανα- 
ἴν, Ζ7αϊηΐ-ραγίοα, ἀαδίαγ αἶψ. ἘΕΤ 
ΘΟΙΡ. : κακ-ῖων; Ξ.Ρ.: κάκ- 
στος. 

- Κἄ Κ-οΌΡΎ - ος; ον, 86]. 
[οοηὐγ. ἔΥ, κακ-ό-εργ-ος ; ΤΥ. κακ- 
ός, ““ Ὀεα ᾽᾿; (ο) σδοηπθοῦϊηρ᾽ γΟὟνΘΟΙ] : 
ΟἾΒΟΙ. ἔργ-ω, “τὸ ἅο᾽] Ῥοϊην 
ἐμαΐξ τυλίοῃ, 85 δαα; ουἱϊ, υἱϊαῆοιιξβ, 
αὔο,---ἀβ ϑαρθῦ.: κακοῦργος, 
ου, ἴΏ. «4ῃ, ουϊϊ- 061, οὔ 6), 
ογηνϊηαϊ, οὔο. 
κακ-ῶς, αᾶν. [κακ-ός, “Ῥαᾶ ᾽ 

ἴω. α δαᾶὰ «αν, δααϊῖν, 1{1;--- ΠΟΥ 
κακῶς ποιεῖν, 8868 ποιέω. 

κάλᾶἄμιος, ουὅ, Π1, Α γερῶ, 
ξαΉ6. 

- κἄλέσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. ΔΟΥ, 
οἱ καλέω. 
κἄλ-ἔω (-ὧ), ἔ, καλέσω, 

Αὐὐΐο καλῶ, Ὁ. κέκληκα, 1. ΒΟΥ, 
ἐκάλοδα, Ὑ. 8.1 1. Αοὔ,: 8, 7ὉῸ 
ἕαἴί.---Ὁ, Τὸ οσαἰΐ 707', ἡγυυϊίθ, βιμι1)1- 
ῃιοι), Οὔο.---2. Ῥᾶβ5.: καλέομιαι 
(-οῦμαι), Ῥ. κέκλημαι, 1. ΔΟΥΙ. 
ἐκλήθην, ἴ. κληθήσομαι. 70 ὃδὸ 
οαἰϊοῶ ΟΥἡ παῆιθα; ἰο γερο ἃ 
φι ΦΏ16. 
καλλωπισ-μός, μοῦ, τη. 

[ῸΥ καλλωπιδ-μός ; ἔτ, καλλω- 

.. Πρ πρὸ ρου δ τον, ||ρνὉῦ ρρνρππΠπ προσ τ᾿ 

ΠΠ5 

πίζω (Ξεκαλλωπίδ-σω), ““ὕο γὴδ Κ6 
ῃ6 ἔωψοθ ὑϑϑαὺ αι] ; ΠΘηΟ6, ““ ἴο 
Ῥοοαύϊγ, δαοτῃ ἕν μὰ ἴῃ τη], 
“0 “βου ΟἿΘ᾽ 5 5618 45 
ααογηηρ ΟΥΓ ΟἨε᾽5 861 ; αἀαο07}- 
φιθη , 07" ΠαΠΙΘΉΐ. 
καλ- -όςι ἡ, “αν. 586. 5 1 

Μοαιέϊζιεϊ, )αΐ)".---ὦ, ΠοΉ οι" αθ16, 
ἐχοοίίοηέ, Θὗο.--- 38. ΟὉΟΩ, γ"σλέ, δ6- 
ἑσοηγΐηρ : ---- τὸ καλόν, φορά ΟΥ̓ 
υἱρίμου σογμιοΐ, ὩγοΟγ αἴ οφφοοίϊοΉο. 
--4. Ταυοιγαῦϊο, ργορί οι, ατι- 
ὁριοϊοιι5. ΒΤ ΟΟΤΏΡ.: καλ-λίων ; 
ΞῈΡ.: κάλ-λιστος [οκὶπ ἰο 85. 
επᾶ»"-εἰ, ““ ὈΘΘπ 1] ᾽]. 
καλούμενος, ἡ» ον, ΟΟἸΤΥ. 

Ῥ, ῬΙ65. 8853. οὗ καλέω. 
καλ-ῶς, ἐᾶν. [καλ-ός, ““Βοδι- 

{{{π], ΠΟΙ ΟΤΙΥΘΔΌΙΘ ᾽᾽ (“ ΑΥδον ὑΠ6 
ΤΊ ΘΠ 61 Οὗ ὑῃ86 καλός"; Π6ΠΟΘῚ) 
1. ραν γι {}.----Ὁ, Ποποιιαδίψ, 
μοῖί, δ ΟΟΘ 5 Γμ{) ἊΣ ΤΣ 

κἄν, ὈΥ͂ οἴαβίϑ ΤΟΥ καὶ ἂν 
{Ξε ν).. “428 ὖ,. 
κάνδυς, ὕος, , 4 Ῥενοδν 

ἐμεῖς, ΟΥ̓́σαΊ) θη, ΤΙ ΒΙΘΟΥ ΘΒ, 
κἄπηλ-εϊον, είουν, ἢ. ἀῆτν 

πηλ-ος, “ὦ ὕδιυθυ  -ΚΟΘΡΟΣ 7 (“ Δ 
ὑπίηρ' Ῥουϑοϊηϊηρ ἴο ἃ κάπηλος ̓ἢ ; 
ἈΘη66) Α ἑανογΉ: 
καπθη, ἡς, ἢ. .4 οσαρὶϊ)ιδ; δὶ 

Δύθίο τηθαϑισα σοηὐεϊηΐηρ αἰ οτῦ 
ὕνο αὐταΥῦὺβ ἘΠ Ρ] 5 ΟΥΥ ΤΠ ΘΑΘΕΓΘ, 
Καππᾶδοκζα, ἴας,. ΟαρΡα- 

αοεία ; ἃ ΟΟἸΙΠΥΤΥ οὗ Αϑίω ΜΙίπου. 
καρδ-ία, ίας, ἢ, 116 Πποαγὲ 

[αἰκίη ἴο ὅδιῃϑ, λμγ)1α, ““π6 μοαγὺ᾽"; 
οἵ. Ταῦ. ΟΟΥ, οογᾶ- 15]. 

κάρφ-Ώ, ης, ἴ. [κάρφ-ω, κἰο 
κϑ εν αν ΠΣ ΠΟῪΣ 
γηδϑαθ ΟΥΥ ᾿; Π6η06) δὲν 07) α88, 
λαῃ. 
Καστωλός, οὔ, τη. Οαϑδίοϊι δ; 

9 ὩδΙ16 οἵ ἃ ῬΗ]δΐη ἴῃ Τὰν αἷδ, 
κατά, (δοΐογθ ὦ βοῖῦ νοῦ] 

κατ΄. Ὀοΐοτο δὴ αϑρϊ ταῦθα σόῦγοὶ 
καθ᾽), Ῥτθρ.: 1, ὙΠῸ ασδῃ.: 8. 
οισην 77 οΉι).---Ὁ. οι, τΡ02) ΟΥ̓ 
ΟΥ̓ Θγ", το, 7) ουῦν Ἰηίο.--- ἃ, δοιῦη, 
το.) ΟΥ̓ ἰοιταγα8.--Α, Ασαϊηϑέ.--- 
Ἐς ΟΥ οοὐ]ιβ, οἰοι: βδὅυ.---ϑ.. ὕροη, 



116 

ἢν γοβρεοί 0,77, ΘΟ ΣΟ ϊηΩ. -- 2, 
ὙΠ σοι: 8. οι) αἴοηρ ΟΥ̓ 
εὐἰί!. --- Ὁ, ΟΥ 5Ρδ806 : (8) θη, 
οὐ)", ἱμγοιμοποιιί, --α (Ὁ) βκῳ.--τ οὲ 
Ο»ροϑῖίο, οὔθ)" ασαϊη8ί.---α, Ὦ5- 
ἐγ] τι] 6] 07") ΟΥἩ ὑϊη6: 95 γ}.---Α. 
ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΟ, οἔοι: 10}, αὐίο)", αο- 
οοΟὐ αἴης ἰ0.--Ἐ, Αἀσοογαϊησ ἴο, τὴ 
αοοογαηο6 ιὐἱέι.---οα, Δ γοιισποιεί, 
αιγΐπσ. ---- Ὦ.« «Αἀσαϊηδί.---ὦ. ὙΥΙᾺ 
εὐϑύγαοῦ βαυρϑῦ. ἤο 9ῸΤΠῚ δὴ δᾶ- 
ὙΘΥΌΪΔ] ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΙ : καθ᾽ ἡσυχίαν, 
φιιϊείϊν, ἐεἰδι7" ἐν. 
κἄτἄ-βαίνω, ἴ. -βήσομαι, 

Ῥ. -βέβηκα, 2. δοῦ. (κατ)-έβην, 
γε δι, [κατὰ “ ΠἸΟΥΧΤΗ, 5.2. βαίμω, 
“0 ΠΡ, δ ΤῸ ρῺ ἀονῃ" ; 
ΠΘΏ66) 1, 17ὉῸ 00 ΟΥ̓ (Ο0Ώ16 ἀοιθῆ, ἴο 
αοδοοηα.---2, Το αἰἱϑηνοιιέ ΤΥΟΥῊ ἃ, 
ομδγὶοῦ, εἰς. 
καταβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. ΔΟΥ͂, 

οἵ καταβαίνω. 
κἄτἄγάγοι, ὃ. ῬΟΙ5. βίῃ, 

2, 8ΟΥ. ορῦ. οὗ κατάγω. 
καταγελᾶν, ΡΓΙΟ5, ἰηἴἶ, οὗ 

καταγελάω. 
κατα-γελάω (-γελῶ), . 

«γελᾶσομαι, Ια -γελᾶσω, 1. ΔΟΙ, 
(κατ)- τεγέλᾶσα, γ. . [κατά, 
“ραϊηβὺ᾽" ; γελάω, “ἴο απ ρἢ 
70 Ἵαιιρῆι αγαϊηϑὲ ΟΥ̓ αἵ; ἰο ἰαμσὴ 
ἴο 8007. ; ἔο γα τοι, ἀογῖαο. 
κἄτ- ἄγω, ;, "ἄξω, ΟΥΌΝῚ ὙΠ 

-ἡγᾶγον, Υ. ἃ. [κατ-ά, “ἀον "ἢ ; 
ἄγω, ““ἴο. 1681 (“Το Ι6βα 
ἀονγη᾽" ἰο ἃ Ῥῖδοθ ; ἢθηρθ) Οὗ 
ΟΧΊΙΟΚ : 10 ὑγίηςσ δαοῖ, γ)656107.6, το 
ΟἸΘ᾽5 παύϊνο Οἰὑγ, εἰς, 
κἄταδυσῃ, 3. ΡΟΙΒ. βίηρ, 1. 

ΔΟΥ͂. 5110]. Οὗ καταδύω. 
κατα-δύω (οΥ -δύνω), ἢ. 

«δύσω, 1. 801. (κατ)-ἐδῦσα, 2. ΔΟΥ. 
(κατ)-ἐδῦν, ν. ἃ. [κατά, “ἀονη᾽"; 
δύω οἵ δύνω, ““ο 8 Κὸ ἴο Βῖηκ ᾽᾽ 
( ΤῸ ᾿8κὸ ἴο εἰ κ ἄονῃ: 
ΠΟη06) ΟἵἱὨἨ ἃ γ685601 δηῃηᾷᾶ ῃοβθ Ο}} 

- ῬοΔΙ͵Ιᾶ : 70 δηλ ἴῃ ὕΠ6 5608 9 8, 17, 
κἄ τἄ-θεάομναι (-θεῶμναι), 

ἔ, -θεάσομαι, Υ. τηϊᾶ. [κατά, 
“ον; θέάδομαι, ““ἴο. ἸΟΟΚ 
ὌΡΟΣ ᾽᾽] 170 ἰοοῖ ἀοιρη ᾿ἩΡΟῊ. 

ΝΟΟΑ δύξ ΑΙ ΝΥ͂ 

κἄτἄᾶ-καίνω, ἢ. -κἄνῶ, 2, 
ΔΟΥ, (κατ᾽ )-ἐκᾶνον, ν. ἃ. [κατά, 
ἴη ““βυσθηρσυμθηΐηρ ᾽᾽ ΤΟΤῸΘ ; καίνω, 
“ἐ {0 ΚΙ]], 518 ν᾽] 70 Χἰϊ1, δίαν. 
κἄτἄ- καίω, ἔ, -καύσω, 1. ΔΟΥ. 

(κατ)-ἕέκαυσα, Ὑ. ὃ. [κατά, ἴῃ 
“ Ἰη θῖν ΖοΟΥθ "ἢ ; καίω, “το 
ΌΤΙ 1 70 διιγν οοηιρίοίοΙ,, θ᾽ 
10, ΘΟΉ 8.216 ὃν 71)". 
κἄτἄκἄνομιυ, 2, 8ΔΟΙ. ΟΡῦ. οὗ 

κατακαίνω. 

κἄτἄκεκόψεσθαι, ὃ. Γαΐ. 
17, Ῥα58, οἵ κατἄκόπτω. 
κἄτἄ κοπῆναι, ὥ, ἡμδοῦν γ7ς 

Ῥά58. οὔ κἄτἄκόπτω. 
κἄτἥἄ-κόπτω, ἔ. -κόψω,ν. 8. 

[κατά ΠΟΙ" 2 κὐλμ ας τ τ 
οαν"  Ἴ1ὸ. οὐ. ον, ἌΓ011."Ὁ 
ὑγθθβ, δέζ.;: ὨΘη66) ΟΥ ῬΘΥΒΟΠΒ, 
οἰς.: 10 οἱμέ αοιῦη, οἰμἐ ἰο »ίφε68, 
--Ραβ5.: κἄ τἄ-κόπτομιαι, Ρ. 
-κέκομμαι, 2. 8ΔΟΥ. (κατ)-εκόπην, 
ὃ. Γαΐ, -κεκόψομαι. 
κἄτἄκόψεια, Αὐὐΐο 1, δΔοΥ. 

ορῦ. οἵ κἄτἄκόπτω. 
κἄταἄκόψῃ, 8, ῬΟΙΒ, Βίῃρ, 

1. ΔΟΥ, 510]. οὗ κατακόπτω. 
κἄτἄκτείναιμι, 1, 

ορί. οὗ κατακτείνω. 
κἄτακτείνας, ἄσα, αν, Ῥ, 

1, 801, οὗ κατακτείνω. 
κἄτα-κτείνω, 1. -κτενῶ, 

1, ΔοΥ. (κατ)-έκτεινα, ν. ἃ. [κατά, 
ἱπ ““ ἰηὔρηβῖνο ἔοσοθ᾽᾽ ; κτείνω, 
0 ΚΙ1᾿1 Ζ δ, οοἱάν, δἰαιι ἢ 
ἔ6)". 

κἄτἄαλαβεῖϊν, 2. ΔοΥ. ἰηΐ, οὗ 
ὠφεγο τεν- 

κἄ, τᾶ λᾶβών, οὔσα, ὄν, Ῥ, 
»Ά ὉΔΟΥ͂. οὗ κἀτᾶλα πον 

κἂ τᾶ - λαμβάνω, ἢ . «λήψ- 
ομαι, 2. ΔΟΥ, (κατ)-έλᾶβον, Υ. ὃ. 
[κατά, ἴῃ ““5ὐγοηρύποηΐϊηρ ΓΟΥΟΘ᾽"; 
λαμβάνω, “ ἴο ἴα Κο᾽ 1. 70 ἰαζο 
Ροϑϑθς8ίοι, Ο7, δεῖζο, οοσοιρ.--2, 10 
ἰαζο πμοϊὰ 97, ουογίαζο, οαἴο]ι, ΘΟΉϊ6 
μ «εὐἱίλι.--- 8. Τὸ Πηᾳα, αἰδβοοῦθ7".-το: 
Ῥαββ, : κἄ τᾶ - λαμββάνομαι, 
Ῥ. (κατ)-είλημμαι, 1. ΔοΥ΄. (κατ)- 
ελήφθην, 1. Ταῦ, -«ληφθήσομαι. 

κἄ, τα, -λέγω, ἔ, -λέξω, 1, ΔΟΥ. 

ΒΟΥ, 



νΟΓΑ ΒΟΖΑΔΥ, 

(καιτ)ὴ-ἐλεξα, ἡ. ἃ. [κατά, ἴῃ 
“ὁ β  ΘὨρΠΟΗΪηρΡ ΤΟΥ͂Θ "ἢ; λέγω, 
τ ΟΥΒΟΚΟΝ  {“ἘῸ ΤΟΚΟ τ "ἢ 
ὮΘΠ60) 70 αοροιιηξ, ἀφο), γ᾿ ΘοΚΟΉ. 

κἄ τἅἄ-λείπω, ἢ. -λείψω, Ῥ. 
-«λέλοιπα, 2. 801. (κἂτ)-ἐλϊπον, 
ν. ἃ. [κατά, ἴῃ ““ ΒΘ. ΠΘηΪηρ' ᾽ἢ 
ΤΟΙῸΘ : λείπω, ““ἴο Ιραγθ᾽)] 1. 
Αοὔῦ.: ἃ. 1710 ἴοαυς δελϊηα.:--Ὦ, 
70 7ογδαΐο, αδαπαοη. --- ῬαΒ8. : 
κἄτᾶ - λείπομαι, 1. δοῦ, 
(κἄτ)-ελείφθην, 1. ἔ. -λειφθήσο- 
μαι. 
κἄταλευσθῆναι, 1. ΔΟΥ. 

ἰηἴ, Ῥδββ8. οὗ καταλεύω. 
κἄτἄ-λεύω, ἢ, -λεύσω, 1. 

ΔΟΥ, (κατ)-ἔλευσα, Υ. ἃ. [κατά, 
1η “βγη ρΠοηΪηρ᾽ ᾿ ΤΟΥΟΘ ; λεύω 
“0 βύοῃρ "7 70 5ίοηθ ἰο αοαί]ι.---- 
Ῥαβθ. : (κἄτἄ-λεύομαι), 1. 
“ΟΥ. κατελεύσθην, 1. ἴ. -λευσ- 
θήσομαι. 
κἄτἄληψόμενος, Ἢ, ον, Ἐς 

Ταῦ. οἵ καταλαμβάνω. ᾿ 
κἄ, τα λϊπών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 

2, ἃΟ1. Οὗ καταλείπω. 
κἄταλλᾶἄγείς, εἶσα, έν, Ῥ. 

ὦ, ΒΟΥ, Ῥ455. οὗ καταλλάσσω. 
κἄτ-αλλάσσω (Αὐδίς -αλ- 

λάττω), ἴ, -αλλάξω, 1. δ8ΟΥ. 
-ἤλλαξα, γνᾺὲ [κατά,Ϊ 1 “5 Θρίῃ- 
οηΐηρ᾿ ἴογοθο; ἀλλάσσω, ““ἴο 
ΟὨΔΗΡΈ ᾽ (“ΤῸ ΟΠ ΔΠΡῸ ᾽᾽: Π6Π06) 
Το ἐμαησο ἵἴγουη θηγαϊὺν το {τὶθηᾶ- 
ΒΗΪΌ ; ἐο γεοοποῖϊο.---Ῥαβ5.: κἄ, το 
αλλάσσομαι (Αὐο-αλλάτ- 
τομναι), 1, 8οΥ. -ηλλάχθην, 2. 
ΔΟΥ͂. -ηλλᾶγην. 
καταλῦσαι, 1. δοῦ. ᾿ἰπηῇ, οὗ 

καταλύω. 
κἄτἄ-λυθω, ἢ, -λύσω, 1. ΒΟΥ. 

(κἂτ)-ἐλῦσα, ν. ἃ. δηα τ. [κατά, 
ἴῃ ““βύγθηρποηΐηρ᾽ ᾿" ΤΟΙΌΘ; λύω, 
“ε το Η]ΟΟΒΟ.᾽᾽)] (“ ΤῸ υ]Ἱοοβο : 
Π6η66) 1, Αοὗ.: ΟΥὨ νγαῦ, αἰβραῦοϑ, 
οἰς.: 710 μα, ρμὲ αν ἐπα ἰο;---οῦ 1, 
10, ΒΌΡΡΙΥ τὸν πόλεμον οἴδοῦ 
καταλῦσαι. --- 2. Νιααῦύ. : (ΒἼΟΙΆ 
τ γοκΚίηρ' Δΐμλ.15 αὖ {πΠ6 οπα οὗ ἃ 
ΒΠΔΥΟΏ) ΟΥ βοϊαίΐουβ: 170 Παϊΐ, 
ἰαζο τ ΟἾ Φ᾽ 5 χιία}᾽167)8. 

..φ-ὉὉὍτιιιιι͵ιιωἽἍΖἐέ. ϑθ ὩὉ ὁ θϑθ-ς-5.  ΡϑΡϑῸ - τ τ ΠΠΠΤΠΤΠΓΠΠ τ-τΠΤΠΤΠ΄Π“-τ-οΠΠΠΠΠΠΠπτπἕΠἷΠἷΠ΄ΠἷΠἷΠἷἷ΄ἷ“΄ἷ“ἷ“ἷἕἷἕ“ἕ͵, ----ς.ς-ςς.ς.-.--. 

εὖ 

κἄτἄμαδθεϊν, 2. δῦ. 17, οἵ 
καταμανθάνω. 
κἄτἄμαάθοιμι, 2 

οἵ κἄτ ἀμανθάνω. 
κἄτἅᾶ-μανθἄνω, ἴ. -μαθήσω, 

Ῥ-. -μεμάθηκα, 2. 8δὃοῖ'. (κατ)-ἐμὰ- 
θον, Υ. ἃ. [κατά, ἴῃ “ ᾿Ἰηὐοηϑίνο 
ΤοΟΥΟΘ᾽᾽ ; μανθάνω, “ἴο ἸοΔΙῊ 
70 662"), ΟΥ̓ Οδϑοηῦ6, «τὐο1{ ΟΥ 
ἱμογοιοσἤ͵ῖη. 
κἄτἄ-νοέω (-νοῶ), ἴ. -νοή- 

σω, Ὁ. -νενόηκα, 1, δοῖ, (κατ)- 
ενόησα,ς Υ. ἃ. [κατά, ἴῃ ““ΒυτοηρῸἢ- 
οηΐηρ ̓̓  Ι͂ΟΥΘΘ; νοέω, ““ἴο Ρ61- 
οοἶγα 70 »ογ᾽ οἴυο, οὔ567)06. 
κἄτἄνοήσας, ἄσα, ἂν; Ῥ᾿ 

1, ΔΟΥ͂, οὗ κατανοέω. 
κἂτ-αντί πέρας, τᾶν. [κατ- 

ἅ, ἴὰ ““βὐγοηρύποηϊηρ᾽ "ἢ ΤΌΟΓ͵ΟΘ; 
ἀντϊἵπέρας, ““ ΟΥ̓οΥ̓ ασοϊηδβὺ᾽] αὐϊσπέ 
Οὐδ" ασαϊη 5; --τοῦ 1, 9 10114, ὉΓ 
ἄρῃ. 

κα, τἄ,-τπτέμπτω, ἴ. πέμψω, 1. 
δοΥ. (κἂτ)- -έπεμψα, ν. ἃ. [κατά, 
“ον; πέμπω, ““ἴο Εβθηα} 
Τὸ βοηᾷ ἀοιῦη., 650. ἔγοτα ὑπ6 1π- 
ὑθυοῦ ἴο ᾧπθ οοδβύ. --- ῬΆΒΗΣ “ἢ 
κἄ τὰ - πέμπομαιυ, 1. ἘΌΪΣ 
(κἀτ)- επέμφθην. 

κἄ τἄ- ἐτὰ ἐν γορε τον (-πε- 
τροῦμιαι), 1. δΔοΥ. (κατ)-επε- 
τρώθην; Ὑ. ῬΒΞΒ., [Κατῦν, ΜΕῸ 
“ἐ βΌ ΘΟ σ  ΠΘηΪ Πρ "ἢ ΤΙΟΥ͂ΘΟ ; πετρόο- 
βᾶις “τὸν 6  ρομθ 1.  10 δα 
δίοηοα ἰο ἀφαΐῃ. 
κἄτἄπετρωθῆναι, 1 ΒΟΥ͂Σ 

1, οὗ καταπετρόομαι. 
κἄτἄ-πηδάω (-πΏ δῶ), Γ᾿ 

-πηδήσομαι, 1. Δ0᾽. (κατ)-επήδη- 
σάνε τς [Κατὰ ΘΟ» “Τηὺ- 
άω, ““ὕο θα 7Ὁ ἴσα, ΟΥ̓ ΔΡΥ πη, 
(οι Ή. 

κἄ τα τη δήσας, σα, αν, Ῥ. 
1, διοῖ', οὗ καταπηδάω. 
κἄτἄπράξεια, ἈΝΟῚ. ΔΌΣ. 

ορῦ. οὗ καταπράσσω. 
κἄ τα - ἜΠΡῊΝ ( Δεο 

«πράττω), ἴ. -πράξω, 1. δῦ. 
(κἄτ)-ἐπραξα, . 8. [κατά, ἴῃ 
“ς ρΥ ΟΠΡ ΠΟΗΪ ΠΡ δ ΤΟΥῸΘ : πράσ- 
σω, “ὕο 4ο᾽Ἶ (“Τὸ ἀο ὑβοοπρῈ- 

ΣΉΝ, ὉΡΣ 
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Ἵγ"; Βοη66) ΤῸ αοἤίουδ, αοοοΊ)α 
»[ϑὴ;-τποῦ 2, 2, ΒΌΡΡΙΥ ἔκεινα 
ΟΣ καταπράξευεν. 

᾿ κἄτα-σκευσζω, ἢ, -σκευ- 
ἄσω, Ῥ. (κατ)-εσκεύάκα, ν. ἃ. 
[κατά, ἴθ “πὐγοηρποηΐϊηρ' ᾿ 
ΟΙΟΘ; σκευδξω, ““ἴο ἔυγη 5}, 
Ῥτονϊᾶθ 70 78, ργουΐάο, 
ἐχιῖρ τὶ ΠΘΟΟΒΒΑΥ165, δίς. "τοῦ 
9, 19, τὴν ἄρχην, π6 ΟὈ]Θοῦ οἵ 
κατασκευάζοντα, 15 αὐϊτεαοίοα ἰηὔο 
ὕΠ 68 τοΙαύῦϊνο οἱδτιθθ δα ὕβκοβ ὑμο 
Οα86 Οὗ Π0Ὸ τοϊαὐῖγο. 
κἄτασκευάζων, ουσα, ον, 

Ἐν ῬΥ65. οὗ κατασκευάζω. 
κἄτασκεψἄμιενος, ἡ; ον, 

Ῥ, 1. ΔΟΥΙ. οὗ κατασκοπέω. 
κἄτα-σκοπέω (-σκοττγῶ), 

ἴ, σκέψομαι, 1. ΔοΥ. (κἀτ)-εσκε- 
ψάμην, Ὑ. ἃ. [κατά, ἴῃ “ Εὐτοηρίῃ- 
ΟὨΪΠΡ᾽ ᾽᾿ [ΟΤῸΘ ; σκοπέω,““ ὕο 566] 
(“Τὸ 866 ὑπουοιρη]ν "; ἨΘΠΟΘ) 
70 υἱόοῖῦ, ΟΥ̓ ΟΡ 867)06, οἴοδοῖν ; ἰο 76- 
σοηηοῖί) 6. 
κἄτα-σττάω (-σπῶ), [Ἃὕ 

σπάσω, 1. τοΥ., (κὰτ)-ἐσπᾶσα, 
γ.. 8... Γκατᾶ, “ΠΟ 7 .3.. σπόωι 
“ἐἴο αΥ̓ΔῪ ο7" 111] 70 ἄγαιν, ΟΥ 
»μῖϊ, ἀοιυλν; ἰο αγας αοιῦη.--- Ῥο55.: 
κἄτα-σπάομιαιν (-στεῶμ,α,), 
Ρ. (κἀτ)-ἔσπασμαι, 1. Δ0Υ. (κἀτ)- 
εσπάσθην. 
καταστήσῃ; 8. Ῥ615. βίηρ, 

1. δῦ. 510]. οὗ καθίστημι. 
καταστησόμενος, ἢ; ον, 

Ῥ. 7Ζαῦ. τηϊᾶ, οὗ καθίστημι :-- 
κατάστησομένων τούτων, (Οἴἰ6ῃ, 
ΡΒ, [8.181]; οἵ, ῬΣΙΌΛΟΙ, ὃ 125. 
κἄτα-στρέφω, ἔ. -στρέψω, 

Ῥ. (κατ)-ἔστροφα, 1. δἃοῖ. (κἄτ)- 
ἔστρεψα, Ὑ. ἃ. [κατά, “ ἀονῃη- 
ὙγαΥαΒ᾽ ; στρέφω, ““ἴο ἔπτη} 
(Τὸ ὕπυη ἀου να ϑ ᾿" ; ΠΘΏΟ6) 
Τὸ διε 6)", οὐδ) 71 010, οἷο.---- 1: 
κἄτα-στρέφομαι, ἴ. -στρέ- 
ψομαι, 1. δοΥ. -εστρεψᾶμην, Το 
οὐου γοῖῦ, ΟΥ διμδυονῦί, 707) ΟἾ6᾽ 8 
861, ἰο διεαιθ, ὃγίης τἰπι161" ΟἿ᾽ 5 
οὔ }Ο1"07";--οῦ 9, 14 ἄρχοντας 
ἐποίει, ἣς κατεστρέφετο χώρας ἴ5 
Ραῦ ὈΥ αὐὐγαούϊοῃ ον ἄρχοντας 

ΝΟΓΑ͂ ΔΑ ΔΛΥ. 

ἐποίει τῆς χώρας, ἢ κατεστρέφ- 
ΕΤο. 

κατα-τίθημι, ἴ3Ἃῷςω95 -θήσω, Ῥ. 
«τέθηκα, Υ. ἃ. [κατά, “ ἄογψῃ ᾿ ; 
τίθημι, ““ἴο γῬαῦ" 70 ρειξ ΟΥ̓́Ϊαν 
αοιῦτι.--- Μιᾷ. : κατα-τίθεμαι, 
ἔ, -θήσομαι, 2. 801. (κατ)-εθέμην, 
(“ Τὸ ρεΐ, ο7) ΙΔ, ἄουχῃ ΤΟΥ ΟΠ Β 
561; Π6η66) 70 ἴαν τ ἴηι, δίο7) 6. 

κἄταἄφαᾶν-ἡς; ἐς, δα]. [κατα- 
φαίνω (ἴῃ ποιιῦ, 07) Ῥᾶδ55. ΖΟΥΌΘ), 
κε ὈΘΟΟΙῺΘ γ᾿ 510} 16,᾽" οἰδ., ὈΒΠΤΟΌΘ 
γ ΥΡᾺ] τοοῦ καταφαν] γἱδιδίο, 
ἡῃ. δἰσλί. 
κἄτἄ-φεύγω, ἴ, -φεύξομαι, 

Ῥ. -πέφευγα, 2. ὩοῦΥ, (κἄτ)-ἐφύῦγ- 
ον»,. -Υ. ,» "[κασάνστι ὁ 
φεύγω, ““ἴο Η66᾽] ( Τὸ ἢθο 
ἄοννπ ᾽ ; Πθησρ, τὶ ὑΠ6 δοοθδ- 
ΒΟΥῪ πούΐοῃ οὗ βοοκίηρ ρχούθοϊου) 
ΤῸ "66 70" Λαζισο, δοίαζε οι ε᾽ 5 δε 
707 δαγείῃ ΟΥ ῬηοίφοίοΉ. 

κάτεθεδ,ιτο, 8. ΡΟΥ5. βίηρ, 
ΣΟΥ, ἱπα, οὗ καταθεάομαι. 

κα τεθέμνην; 2. δοῦ. 1η4, Τη14, 
οὗ κατατίθημι. 

κἄ τέκἄνον, 2. δοσ, ἱπᾶ, οἵ 
κατακαίνω. 
κατέκαυσα, 1. δοῦ. ἰηᾷ, οὗ 

κατακαΐω. ' 
κἄτελείζφθην, 1. δΣοῖ, ἱπᾶ. 

Ῥϑϑβ. οἵ καταλείπω. 
κατελήφθην, 1. δοῖ. ἱηᾶ, 

Ῥαβ5. οὗ καταλαμβάνω. 
κατετέμφθην, 1. δοῖ. ἰηᾷ, 

Ῥ8585. οὗ καταπέμπω. 
κἄτ-εργάζομιαι, ἴ. -εργά- 

σομαι, 1. ΒΟΥ, -ειργασάμην, ΡΥ. 
τΤηϊα, [κατά, ἰὴ “5 οσ  ΠΘηΪηρ᾽ ᾽" 
ΙΟΥΟΘ ; ἐργάζομαι, ““ἴο ΜΟΥΚ᾽᾽] 
70 τῦοὸν ἢ οἱ, αοσ᾿ΐουρ, οὔ οοί. 
κἄτεσπάσθην, 1. δοὺ. ἱπᾶ, 

Ῥᾶ85. οὗ κατασπάω. 
κατέστην, 2. δῦ. ἱμῆ. οἵ 

καθίστημι. 
κατέστησα, 1. δοῖ. ἱηᾷ, οὗ 

καθίστημι. 
κἄτίδων, οὖῦσα, ον, Ῥ. οὗ 

κάτειδον. 
καῦ-μια,, μᾶτος, ἢ. [καίω, ““ἴο 

Ὀαγη, γοῦρῃ ἃ τοοῦ καὺ] 

Μὰ". 



νΟΓΑ)  ΣΑΔΜΥ. 

(“ΤΠ αὺ πο τ 5᾽) 2 ΠΘΠΟ6) 
Μιγηΐηρ, ΟΥ̓ δοογοθῖης, Ποαΐ. 

Κάνστρος;, οὐ, πι|. Οαἰ)δίγ"ι5 
ΟΥ̓ Οανδίογ"; ὃ ΥΪΥΕΙ͂ δῃηᾶ οἱ) οἵ 
ῬΠΥΥρΊἃ. 
κέγχρος; ουὅ, 1. δα ἢ, ΜΠΕΠοί. 
κεῖ-μναι, ἴ, -σομαι, γ. ταϊᾶ.: 1. 

Τὸ 116 ΟΥ̓ ὃ6 Ἰαϊα.---2, Τὸ [ἴ6 ἀφραὰ 
7 α11 ἴὰ Ῥαἰύ]6, εἰς. [δκίῃ ὑο Ξ'ϑΏ8. 
τοοῦ οἷ, ““ ἰο 116, 116 ἄογτῃ ᾽]. 
κείμενος, ἡ; ον, Ἐ. ΡὈΥ͵68. Οὗ 

κεῖμαι. 
κεκοσμημένος, ἤρν ΟΝ Ἐ᾿ 

ῬΟΥΓ, Ρα 85. οὗ κοσμέω.- 
κέκτησθε, 2. Ρ6Υ5. ὈΙΟΥ, ΡοΥ. 

ἰηᾷ. οὗ κτάομαι ;--᾿αὖ 7,8, 105. ΟὉ- 
Ἰοοῦ (ἧς) 5 Ῥαῦ ἴῃ θη. ὈΥ αὐὐτδο- 
ὑΐοι ὕο ργοοθαϊηρ' ΡΘη. ἐλευθερίας. 

Κελαιναΐ, ὧν, ἴ. ΡΙΥ. Οὐϊ- 
ὠπῳῷ ; ἃ οἷὺγ οὗ ῬΗγυρῖα. 

κελ-εύω, ἢ, -εύσω, Ὁ. (κε-κέλ)- 
εὐκα, 1. 8οΥ.(ἐ-κέλ)-ευσα,γν. ἃ.(ΤῸ 
ἘΓΤΡῈ ΟἿ, ὉΟΙΏΡΟΙ᾿; ΠΘη06) 70 ὑἱὰ, 
476, 6η7οϊη., τοημπαηα [{κ6 κέλ- 
ομαι, κέλ-λω, ““ὕο ὉΤΡῸ οη,᾽ οἴς.; 
εὐκίη ἰο ὥϑδηβ. τοοῦ ΚΑῚΙ,, ““ ο ἴτη- 

γι... 
κελεύων, ουὅσα, ον, Ῥ. 

οἵ κελεύω. 
κΚεν-ός, ή, ὄν, κα].: 1, Πηιρίῃ. 

--2. ὙΥτ0 αθη.: δεουοϊὰ οΥ, ιοϊέ}ι- 
οἰ; 8, 20 [ΡΓ0Ὁ. ακίῃ ἰο ϑΐδη8. 
οὔπγα, “ Θυθὺν ᾽]. 

Κεραμν»οί, ὧν, πχ. Ῥῖα7, Ζ7Τὴ6 
Οεογαηυὶ ΟΥ̓ Οὀργαηυίαη8. ΥΒαῦ 
ῬΙΟΘ. ΠΟΥ ὙΘΡΥΘΒΘΗβ5 Κεραμῶν 
ἀγορά ἶδ᾽ ΤΊ ΟΠ αἀϊβριυίθα. 
Κερ- ἄννυμι (-άννὕω), ἔ. 

«ἄσω, 1. δΔοΥ. (ἐ- -κέρ)- -ἄσα, Υ. 8. 
ΤῸ ηνῖα;, ηυΐπρίο :---οἴνῳ κεράσας 
αὐτήν, νμθη 6 μαᾶ ῃῖχοϑα ἰὑ-- 
ἦ.ο. ὑπὸ Τοιηδο ---ὐν Ὁ ἢ Ὑγ 116 : 1.6. 
Δοοογάϊηρ' ὕο ὕμ6 ἘΠΡΊ55 ἸάϊΟΤα) 
εὐῆογν πὰ μαὰ ηιϊχοί τὐἷπ6 εὐἱί, Ἰύ, 
ἀ.6. αὶ ὑπὸ Τοπὺπηδαϊη- γύρου ; 2, 
13 [ακίῃ ἴο ὅδ η8. τοοῦ οπῖ, ““ἴο 
ΤΩΣ ἽΣ 

κέρ-ας, ατος, Αὐὐο αος, 
θη ὡς. ἧς (ὉΑ. ἜΘ," τοῦ 
Δ 8ΗΪΤΔ] ; ΠΟΠ66) ἀβ ἃ νἱμᾶ- 
ηϑυγτηθηΐ ; 1. 4 ποῦπ, ὡπηιροΐ, 

ῬΥΌΒ. 
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-- 2. Ο δὴ ΔΙΎΩΥ : Α τη, [ῬτῸΡ. 
εἰς ἴο, 5.8115. ς᾽ ἴησα, “ ποῖ ᾽᾽]. 
κερἄσας; ἄσα;-δὐ" ΞΞ. 1. Βοῖ. 

οἵ κεράννυμι. 
κερδ-ἅλέος, ἄλέα, ἁλέον, 

8]. [κέρδ-ος, ““ρεΐη, γτοῆὺ᾽] 
(““Ῥογύαϊηϊηρ' ο κέρδ-ος ᾿᾿ ; Ὠ6ΠΟ6) 
ααϊηγζιμῖϊ, ργοπίαδιο, ΕΙΡΕΤ Οοτηρ.: 
κερδὰλε-ώτερος ; (ϑπρ.: κερδᾶλε- 
ὠτὰτος). 
κερδᾶλεώτερος, α, ον; 

566 κερδαλέος. 
κερδος; εος οὐς, ἢ. ὝἋαΐρ, 
»)ο 7; τοῦ 9, 17 αδοὰ οἵ ὑῇθ ρΡὰγ 
Οὗ ΤΠ ΟΥ̓ ΟΘΠ 8.168. 

ἱκέρσος, ουὅ, ἢ. 7716 ΙΚογ 8:8 
ΟΥ̓ Οργ)διι5 (Βρροβοα ἴὸ "ΡῸ ποῦν 
ὑῃ6 ΜΟΙΪΚΘΖ); ἃ 58η18}} γἴνουῦ οὗ Οἱ!- 
1οῖδ. 
κέρως, ΟΟὨ, Θθη. βἷηρ. οὗ 

κέρας ; τ ΜΝ 
κεφαλ-ή, ἧς, ἢ, Τῆς πεαὰ 

[ακίηῃ ο Ξαμβουιῦ ζαρᾶϊ-αϑ, “ὃν 
μιθδᾶ ᾽. 
κιρυεῦ ὕκος, Τὴ. Α πογαϊά. 
Κ ξ, ἵκος, ῇΏ. 44 Οἰϊιοίανι; 

ΔῊ ᾿ηπεἰ οηὖ οὗ ΟἸΠ] οἷα, ὦ σου - 
ΕΥῪΥ Οὗ Αβία Μίηου. --- ΘΠΟΟ, 
Κιλίκ-ἴα, ἴας, ἢ. 7116 οοιίνν 
ΟΥ̓ ἐμ ΟἸἰϊοεϊαηϑ; Οἰϊοϊα. 
Κίλισσα, ης; ἴ. Α Οἰϊρίαι 

τοηιαῦν :---ἡ Κίλισσα, {ἰδι6 Οἰζιορϊαη 
το Ξε ἸΡγῶχῶ ; 2, 16, 
κινδυνεύσας, ἄσάς «αν»; Ῥ- 

1. δοῦ. οἵ κινδυνεύω. 
κινδῦν-εὔύω, ἔν, -εύσω, Ῥ. 

(κε-κινδύν)τ-ευκα, 1. δΔΟΥ. (ἐ-κιν- 
δύν)-ευσα, Ὑ. Ὡ. [{κίἰνδῦντος, 
“ΠΡ ΘΥ.7 ἸΣ 10 ΓΟ ἢ 
δγοισῆέ, ἱηηΐο ἀαΉΟ 61" ΟΥ̓ ΡΟ Ἴ1.----, 
Το οηοοιιγε)" ἀ αι )61᾽ ΟΥ̓ 967} 11. 
κίνδυνος, οὐ, ἴθ. ΦαηΦ0)", 

ῬΟ)11. 
ἰζλεᾶνωρ, ορος, "1. ΟἸφαλοῦ"; 

ὃ ΟὙΘΘΙΚ ΟΘΠΘΙ 8] ἴῃ ὑπ ΔΥΤΩΥ οὗ 
Ονττιβ. 
ἰ(λέαρχος. ουὅ, τῇ, Οἶδα)" 

οὐδ; ὃ Τιϑοραςφοηοηΐδη ΟΧΙ]θ, 
ὙΠῸ ὈΘΟΘΙ6 ΟἽΘ Οὗ {π6 ΡἜΠΘΙ 15 
οὗ ὑμ6 ατθοκκ ὑΠΌΟῸΡ5 Οὗ ΟΥ̓Χ 8. 

Κνημ-ἔς, ἴδος, ἔ, [κνήμτ-η; 
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{Π}Ὸ 166, [ΓΟ] 6 Κποα ἔο ὑμ6 
8ῺΚΙ6] (““Α τΐϊηρ Ῥογύαϊηϊηρ τὸ 
κνήμη; ἈΘ6η06) Ζ6σ-αὐ ΟΊ 7, ἃ 
στααῦο, 
Κολοσσαί, ὧν, ἢ, γῖαγ. 

Οοἴοδϑδοῦ; ἃ ὕονσιι Οὗ ῬΗ γυρσῖδ, ἰῃ δ 
ΦΏΡ]16 ΤΟΥ Θα ὈΥ ὕΠ0 Τἱνοῦβ ΤΥΟῸΒ 
(ον ΤΌΠΟΥ Κ-88) αὐ Μφδη- 
ΟΩΟΥ (μον Μοίηᾶου), Τῦ νγὰβ ἴο 
[6 Πα ἰ αι οὗ ὑ815 οἱὐν ὑπμαῦ 
δῦ, ῬΔῺ] δὐἀάγχοθβοα οὔθ οὐ ἢΪ5 
ΘΡἰβῦϊοβ. 

κονΐἵτ-ορ- τός, τοῦ, τὴ. [κόνις, 
κόνι-ος, “αυδὺ᾽ ; ὀρ-νῦμι, ““ἴο 
ΤΑΪΒῸ 07" ΒΟ ἀρ ᾽7 (“ Τιιϑῦ τοῖβοα 
"01" ΕὐἸγΥθα ὉΡ ᾿᾿; Π6η06) Α οἱοια 
ΟΥ αειϑΐ, 
κόπρος, ουὅ, ἢ. Φιηφ; ἱλε᾽ 

αγορρίηρϑ οὗ ΔΗ 1118, 
Κορσωτή; ἧς, ἴ. Οογϑοίο; ἃ 

ἴονγῃ οὗ ΜΈοβορούατηϊα οὐ ᾧΠ6 
ΤνΟΥ ΔΙαΞΟΣΒ. 
κοσμ-έω (-ὦ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. 

(κε-κόσμ)-ηκα, 1. 8ἃο1. (ἐ-κόσμ)- 
σα, Υ. ἃ. [κόσμ-ος, “ἃ ΟΥ̓μΒᾶ- 
τηθηῦ ᾽᾽) (“Ἰὸ Ῥτουϊᾶο νυνὶ κόσμ- 
ος ᾿"; Ὠ6η66) 70 οΥ"παηιοηΐ, α(107}, 
αεοκ. --- ῬαΒ5.: κοσμ-έομαι 
(-οὔμαι), Ρ. (κε-κόσμ)-ημαι, 
1. δοΥ, (ἐ-κοσμ)-ἤθην, 1. ἢ. -ηθή- 
σομαι. 
κοσμῆσαι, 1. δΔδοῦὺ, ἰηΐ, οὗ 

κοσμέω. 
κόσ-μος, μου, Τὰ, «(ἢ οΟ7ηα- 

γιοηΐ, ἀοοογαἰίοι [ΤΟΥ͂ κόδ-μος ; ΤΤ. 
Ξδηϑβ. ΥΤοοῦ ΘΑ), “" ἴο Δοῦη ᾽]. 
κοῦφος; η; ον, δ]. Ζῖσηλί -:---- 

χόρτος κοῦφος, ἴσῃ σγναδ8, 1.0, 
αἰγιοα σταϑδ5, παν. 
κρά-νος, νεὸς νους, ἢ. [ΤῸΥ 

κράτ-νος ; 2, κράς, κρατός, “ἃ 
Ποδα 7 ((Α ὑπίπρ' Ῥογίαϊηϊηρ ἰο 
κράς "᾽; Π6Π060) 4 λεαΐά-ρίοος, ἢεῖ- 
γι 

(κε-κράτ)-ηκα, Ὑ. Ὡ. [κράτ-ος, 
“ε ρύσῃ (0. Αϑὰνθ 
δύσοηρσύῃ ᾽ 2 ἤ6η00) 1, ὙΥ1Ὲ 
αἀοη.: ΤῸ παῦο δἰ) "θη σίι ΟΥ̓} ΟΊδ67" 
Οὐδ)"; ἰο γ2π|6, δὲ Ἰογα οὗ, οἴο.---2. 
ΑἸοπο; 10 ρηγούαϊϊ, σοί ἰμι6 ἹΡΡΕ)" 

οἴ. 
κρατ-έω (-ὥ), ἴ. -ἥσω, Ρ.᾿ 

νΟΓΑδύΣΑΑ ΝΥ. 

λαμ; ἰο ὃ6 ᾿ΠΟΉ ἢ .6))02" ΟΥ̓ υἱοίο1'- 
ἐοιι8. 
κρατήσωσιί(ν), 8. ῬΟΙ͂Β. ὈΙΌΓ, 

1. ΔΟΥ. 510]. οὗ κρατέω. 
κράτ-ιστος, στη, ιστον, 

δια]. [κράτ-ος, “ 5Βύγοηρσύῃ᾽" ; πὶ 
ΞῸΡΟΙ]αὐῦϊγο βΒΠχ ἰστος] 1. 
ϑέροησοϑδί, ηιχϊρἠμίϊοδί, --α ἃ, λιοϑί 
φοιῦο) 71, ργηϊποῖραϊ.--- 3, Βοδί;--- 
αὖὺ 9, 2, τ δοο. οὗ ““ Βοβρθοὺ.᾽ 
ΕΟ θᾶ ἃ5. ἱΥΥΟΡΊ Δ. ΒῈΡΟ11α- 
ἐν οὗ ἀγάθος. 
Κράτ-ος; εος ους,". ϑέ"θησί, 

ηϊρμέ: το κατὰ κράτος, (α(οογ ἰὴ 0 
ἴο οἸ θ᾽ 5 ηιϊσῇμέ, 1.6.) ἐεοἱΐλ αἷἰΐ οἸο᾽ 5 
φηιυϊσ]έ; 850, ἴῃ Β816 1ΌΥῸ6, ἀνὰ 
κράτος (τ ἰο οἸφ᾽ 58 τεσ) [ἀκίη ἴο 
Ξδη8, ζἀγαΐ-τι, “’ ῬουγΟΥ ᾽᾽. 
κραυγ-ή, ἧς, ἵ. (“Α οΥγίηρ 

οαὖῦ ᾿᾽; Ὠ6η66) ΟἸα)ηοι,1', Οὐ} 
[ΓΓΟῸΡ. ακίῃ ἴο αηβ, τοοῦ Κσς, 
κ’ τὸ ΟΥ̓» ΟΥΥΌΒΡ ἢ. 
κρέα, σομὐ. 10}, ὉΪΠῚ, οὗ 

ἀρέας 2.ὅ, ὥ, .:: 
κρέας, κρέατος, Αὐΐίο κρέως 

(Δοο. Ρ]ῈΓ. κρέα; ὅ, 2). ΖΊΙοδΝ, 
γαῖ ἤοδὴ [αἰτίη ὕο ὅδηβ. ἔγαυμα]. 
κρείττονι, τηδ80, ααῦ, βίης. 

οὗ κρείττων. 
κρείττω, οσοἠδ. δοο, εἷηρ. 

(δ 8ο, 8η4) 36}. οὗ κρείττων. 
κρείττ-ων, ον, ΟΟΠΡ. δ]. 

[κίη ὕο κράτιστος] 1. ϑ'ἐ) Ή 61", 
2107.6 Ῥοιυο» γι ;-τπταῦ , 20 ἢ 
αἴ6ῃ, οὗ ὑῃίηρ σοτηρατοα [ὃ 114]; 
οὗ, ῬΥΪΠΊΘΥ, ὃ 124, --- 2, δοίίς7". 
ΞΟ ρα δ ἱΥΘΡΊ ΠΥ ΘΟΙΏΡ. οὗ 
' ἀγάθος. 

κρεμ-ἄννυθμι (ΤΌΥΟΙΥ -αν- 
᾿νύω), ἴ. -«ἄσω, 1. 80Υ. (ἐ-κρέμ)- 
| ἄσα, ν. ἃ. 10 παρ, απ ἱρ, διι8- 
ροηὰ [ὈΤῸΡ. εκίῃ ἰο ϑδηβ. χοῦ 
ΚΠΑΜ, ““ἴο ρῸ ἴο᾽; δῃᾶ β5ὸ ἴῃ 
οαμβαῖϊΐνο 9ΙΌΤΟΘ, δηα Υἱ} δοοθ8- 
ΒΟΥ πούΐϊοῃ Οὗ ΗχΙΥ, “ ἴο οδ86 
ὕο ρΡὸ ἰο ἃ ῬΡῬΊδορ, δῃᾶ ἴο Ὀ8 
{Π 616]. 
κρεμᾶσαι, 1. δοῦ, ἱπηξ, οὗ 

κρεμάννῦμι. 
κρή-νη, νης, ἴ. Α δρ»ΊηΟ, 8 

ὑμαῦ ὙγὈ1Ο ἢ. σΟΙη65 τυ ἃ σ᾽ Βῃΐ ΝΡ 

᾿ 
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βουμπᾶ ἤγουν πα δαυῦῃ [ΤῸΥ κράδ- 
νὴ) αἰ ἴο ὅδη5. γοοῦ ΚΑΤ, ““ἰὸ 
ΤΟΒΙΣΤ ἢΝ 
Κρής, ἤτος, ἴ. Α Ογείαπ; 

δὴ ἱπηπαριναηῦ οὗ Οτἴοΐθ, ΠΟῪ 
Οαπᾶϊδ.---Α5 δα].: Ογοίαη. 
κριθή, ἧς, ἴ, δαγίον;--οὺ 2, 

22, ἴῃ ῬΙΌΓΣ. 
κρῖνας; ᾶἄσα, αν, Ῥ. 1. ΔΟΥ͂, οἵ 

κρίνω. 
κρῖνειε, 8. ῬΟΙΒ, βίησ,. Αὐὐΐο 

1, 801. ορῦ. οὗ κρίνω. 
κρῦτνω, ἴ. κρζ-νῷ, Ὁ. κέ-κρϊ- 

κα, 1. 8ΔΟΙ͂, ἔ-κρῖ-να, Υ. 8. (“Τὸ 
βορδῦδΐθ ᾿" 3 ἤθῆοο, “ὅο φίοϊκ οαὖ, 
ὉΠΟΟΒΟ᾽" ; Ὠ6Π06) 1, 70 αεοϊαθ.-- 
2. 10 ἀφοηι, 7μασο, σοη 814167', οὔο, 
[ἀκ] ἴο ὅδηβ. τοοῦ Κεῖ, “ἴο Ροὺχ 
ουἱ ᾽͵. 

κριός, οὔ, π, Α γα). 
Κρῖ-σις, σεως, ἔ, [κρί-νω,“ ἴο 

Ὀγὶηρ᾽ ὅο ὑ118] ᾽] (Α ὑυϊηρίηρ' ἴο 
ἐγ 1.] "ἢ; Π6η06) 4 ἐγϊαΐ. 

: κρύπτω, ἔ, κρύψω, Ῥ. κέ- 
κρῦὕφα,Υ. 8.: 1. 70 πῖα!θ, σοΥὐ67", 00} - 
σεαϊ. --- 2. ΙΒ Ασα. οὗ ΡῬϑύβοῃ 
Ὡηαἃ Αοο. οὗ ὑπίηρ: 70 λῖαο ἃ 
ὑμϊηρ γὴν 8 ῬΘΥΒΟῺῚ ;---αὐ 9, 19, 
[86 8δοο, οἵ ὑμίηρ (ταῦτα) [15 
οπγί θᾶ οὐ δοσοιιηῦ οὗ ὑ}6 ΤΟ]8- 
ὑἶγνο ἴῃ ὑΠ6 Ῥυθοραϊῃρ' ΟἸδτι86, 

κτάομοαυ (- ὥμ,α.), ἔ, κτήσο- 
αῖϊὸ Ὁ: ΒΟΥ ἐκτησάμην, Ῥ. Ῥᾶ55. 
ἴῃ τηϊᾶ, ἔοΥῸ6 κέκτημαι, Υ. Τηϊᾶ.: 
1. Τὴ φῬγθϑοηῦ ἔθηϑοβ ; 710 αοηιιῖ79, 
σεξ, οὔο.---2., Τῇ φουΐθοῦ ἴθηβθϑ : 
1ὸο παῦθ αοφιγ θα, 1.6. ἰο 70 586588 
[ἀκῖπ ὑο Ξδῃβ. σοοῦ ΚΒΗΙ, “ἴο 
ῬΟΒΒ655᾽7. 

Κι τησΐας, ου, 17. Οἰοδὶαξδ; 
8. ΟἼΘΟΚ, γεῖναῦθ Ῥηγϑιοΐδη ἴο 
Αὐΐδχϑυχοβ ΜΗδΙΏΟΗ. 

Ικύδνος, ου, τι. Τ77ι.ι6 Ογάπιις 
(πον ὑπ 76).3005- ΤΟ") ; 8. ΟΟ]Ω͂ 
Δηα Υϑηϊᾶ τἰγνοὺ οἵ ΟἸ]ΠἸοΐα, βουγίηρ 
ὑμγΟΙ ΒΡ {ῃ6 οἱὐγν οὗ ΤΑΥΒΊΙ5, 
κύκλος, ου,1η. Α εἷγοῖο, »ἱηρ : 

- δάνου δὶ ΟΧΡΥΘΞβῖοη, κύκλῳ, 
ἐὼν αὶ εν οἶς, τοιπα ταχ τὰ ὅ, 4, 

κυκλ-:ιόω (-ὧ), ἢ -ὥσω, Ῥ. 
(κε-κύκλ)τ-ωκα, Υ, ἃ. [κύκλτος, 

“8, ΟἾΤῸ]6 ᾽)] ΤῸ οηοἰ)"οῖ6, 5.2} ομηα, 
ἐποῖοϑ6.---- Ῥαδ5.  κυκλ-όομιαι 
(-οῦμαι:ι), ῬΡ. (κε-κύκλ)-ωμαι, 
1, 801, (ἐ-κυκλ)-ώθην, 1. ἔν -«ωθή- 
σομαι. 
κυκλωθείην, 1. Δ0Γ. ορῦ, 

Ῥ855. οὗ κυκλόω. 
κύκλω-σις, σεως, ἴ, [ΠΘΠ 6. Π- 

ΘηΘα ΕἾ, κύκλο-σις ; {1, κυκλό-ω, 
10 ΘΠΟΙΓΟΙΘ᾽ ἢ 4ΠΠ0 οηοϊγ οἴη, 
81:77 μη αῖηρ, ὁποϊοδίπσ. 

Κῦρ-ος, οὐ, 1. Οὐ); ὃ 801) 
οὗ 1 γα Ἡγβῦδϑροϑ δᾶ Ῥαγυβαῦ- 
15, δηαἃ ἃ Ὀτούμου οὗ ΑὐΆΧΟΥΧΟΞ 
Μποπιοῃ, αραϊηθὺ ΠΟΤῚ Π6 ΤῸ- 
Ρ6110ἃ, Ἠδ 5 τ|ϑ18}}}7 οδ]]οαᾶ 
ΟΥτῖβ ὑπ6 ὙΟΠΏΡΟΥΙ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΙ ἴο 
αἰδυϊηρτ θη Ὠΐσὴ ἔσοση ΟὟὙΤΊΙΒ ὑΠ6 
ξοπη ἄου' οὗ ὑπ6 ῬοΥβί ἢ ΤΠ ΟΠ ΔΙΌΠΥ, 
--Ἤθῃοο, Κ υρ-ἵεῖος, ἵεῖα, ζεῖον, 
8]. ΟΥ̓, οὐ δεϊοησίπο ἰο, Οὐ7"5 
[κῦρος, ““ΒΕΡΙΈΠΙῚΘ ῬΟΥΤΟΥ ᾿; δκίη 
ἴο ὅδ η8. φὔ)α, “δι ὨΘΤῸ ᾽. 
κωλύσεια, Αὐὐὶο ἔοῦ κωλ- 

ὕύσαιμαι. 1. ΒΟΥ. Οὗ. οὗ κωλύω. 
κωλύω, ἴ. κωλῦσω, Ὁ. κεκώλ- 

ὕῦκα, 1. δῖ. ἐκώλῦσα, Υ. 8. δᾶ 
ἢ.: 1. Δού.: ΤῸ ργευοηέ, πῖπαονγ,, 
»γϑθηξ απὶ οὐϑίαοίο ἰο;---ῶῦ 6, 2, 
τὶ Ασο,. οὗ ΠΟΘΙ ΟὈ]οοὲ δ πα 
θη. (μραῦ. αὐῦ, δηᾶ 1ηξ.).-2. 
Νοιῦ: 170 ΟἹ 7,, ΟΥ̓ δε, α Πῖπ- 
Αγ) αῇ6 ; ἴο ὃ6 απ οὐϑδίαεϊο, 
κωλύων, ουσα, ον, Ῥ. ῬΙΌΒ. 

οἱ κωλύω : --- οὐδενὸς κωλύοντος, 
θῃ. ΑΌ8. [8.118] ; οἵ. ἘΥΏΘΡ, 
ὃ 128. 

κώ-μι.Ἢ, μης, ἢ, ((“Α ἐπίηρ-- 
ΟἽ" ῬΙασΟ. "- ΤῸΡ Ἰγίῃησ ον 07. 
5ΒΙ6θρῖηρ᾽ ἦ; ΠΘΠ06) Α͂ υἱϊασο, ἃ5 
8 ἄπο ἴηρ; ῬΙασΘ [κῃ ἕο ϑ'δῃϑ. 
γτοοῦ ςἷ, ““ το 116 ἄογγη, ἴο 5660" 
οἴ, κοιμάω]. 

, λᾶβεϊν, 2. δ01. ἰηΐ, οὗ λαμβ:- 
ΟΝ 

λάβοιυμιι, 2. δοτ. ορῦ. οὗ λαμβ- 
ἄνω. 

λαβών, οὖσα, όν, Ῥ. 2, ΔΓ. οὗ 
λαμβάνω. 

Ἂ 



122 

λᾶθεϊν, 2. Δοῖ. ἰηἶ, οὗ λανθ- 
ἄνω. 
λάθρᾶ, «ἅν. [αἀγογθίαὶ ἔθη. 

οὗ ΟἾ50]. λαθρός (-Ξλαθραῖος), 
“ἐ βροχοῦ, ἰάθη 1. 560) εἰἴυ, ἸῊ 
α πίάαοη τραν), σουογίϊυ.---2, ὙΛῸῈ 
αθη.: Ἡ ίμοις ἰμ6 ἀηοιοϊφασο, ΟΥ̓ 
»η 1υϊέῃ, ο7. 

1, Λακεδαιυμιόν-ἴος, ἴα, ἴον, 
δια]. [Λακεδαίμων, Λακεδαΐμον- 
ος, ““ΤΔΟΟΘαξςΟΙΊΟῊ ᾽ἢ : Οὐ Υνν156 
ϑρατίω (μον Μ|Ιβῦγ 8), ὑπμ6 οἤϊοῦ 
οἷὖγ οἵ Τιδοοηΐδ, ἴ ὑπὸ ῬΘΙΟΡΟΙ- 
Ὠρδσ (ΠΟΥ ΤῺΘ ΜΟοΙΘ4)}] ΟΥ̓, ΟΥ 
δοϊοησίησ ἰο, Σιαοσοραςφηιον; Μαρςο- 
αῳηιοτιίαη. ---ο 5. Βιιθρθῦ. ἢ Λα- 
κεδαιμόνιος; ου, τ). «4 Μα- 
σοαςφ ον τα. 

2, Λακεδαιμόνιος; οὐ ; 860 
1, Λακεδαιμόνιος. 
Λάκων, ὠνος, ΤᾺ. 4 Ζαςοπίαῃ ; 

α παῖ ΟΥ “αοοιῖα : 8566 Λακεδαι- 
μόνιος. 
λα(μ)β-ἄάνω, 1. λήψομαι, Ῥ. 

εἴληφα, 2. 80Υ. ἔλἄβον, Υ. ἕι. 
ἰΥγοσ.: 1.: ἃ. 70 ἰαζο.---Ὦ. ὙΥΛΌῊ 
66. 8ἃ5 Ομ]ϑοῦ : Ζ70 ἰαζο α ραλϊ, 
ΟΥ 807,16, 0Χ[ ὑμπεαῦ ἀφηοῦρα ὈΥ {Π6 
αδθῃ.; ὅ, 7.---2, Το 8οῖζο, Ιαῳψ ποῖα 
ο7.---ὃ3ὃ. 10 σοΉιο προρ, χπα, σαίο,. 
οὗο.---α55. : λα(μ)β-ἄνομιαιυι, 
Ῥ. εἴλημμαι, 1. δΔοΥ. εἰλήφθην, ἵ. 
ληφθήσομαι [ϑύχοησύμοηθα ἔν, 
χοοῦ λαβ, δακίηῃ ἰο ὥἕδϑηβ, σχοοῦ 
1.ᾺΒΗ, ““ἴο οὈὐδϊῃ ᾽}]. 
λαμιτπγρ-ὁτΉς, ότητος, Ι΄. 

[λαμπρ-ός, ““ Ὀγρῦ, ὈΥἸΠοηὐ "ἢ; 
ἤΘΠΟΘ, “ΒΡ: η 14 (“ ΤῊῺΘ α488]- 
ἰῦγ οὗ ὕμθ λαμπρός"; ἘΘΠΟΘ) 
,ρϊομαοιιγ", οὔκ, 
λα(ν)θ-ἅἄνω (αῖδο λήθ-ω), ἴ. 

λήσω, Ῥ. λέληθα, 2. δοΥ. ἐλᾶθον, 
ν. ἃ. δ8ῃ ἢ. ; 1. Δοὺς: 70 6δοαρθ 
{:6 ποίϊος ΟΥ; ἰο δὲ τἰπηοίϊοοα, ΟΥ̓ 
μη ογοουεά, ὃψ.---ἃ. ΝΟαῦ,.: ὙΥ1ΠῈ 
Ῥαγῦ, ἴῃ σοποοτα τὶ Βιθ]οοῦ : 

- ("ΤῸ 6βοδρο ῃούϊοο τ 8116 ἀοΐηρ,᾽ 
εἰς.; ἈΘΠμΟ6) 710 κα βοιηθίπηρ 86- 
ογ εἰ οὐ τοἱϊμοιέ (ἀεἰοοίϊολν :-τοτρεφ- 
όμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στρά- 
τευμα, ἴδ 6 αὐ. Ὴ1}} 1068 5667 οἰ παϊῃ- 

 ΟΘΑ}ῦΖ,Α ΝΎ. 

ἰαϊποα 70" ἢίηι; 1, 9. [βὑτ ἢ: 
Θηρα ἔσο τοοῦ λαθ, «ακίῃ ὧο 
Ξαη5. Τοοῦ ΛΗ, “το Ιρῶγ6᾽}]. 
λεγέτω, 8. ΡΟΙΒ. 5δἰηρ. ΡῬΙΌ8,. 

ἰπηροταῦ. οἵ λέγω. 
λέγω, [ΪἿ. λέξω, Ῥ. λέλεχα, 

1. ἀογ. ᾿λδξα τ. Β... ἃ. Ἄοδ: 8. 
10 8δρϑαΐζ, δαψ, οἷα.---Ὦ,. 70 ἰεἰ!, 
αοοίαῦο, τάχα ζηοινῃ, οὖσ. --- 2. 
Ῥαββ.: λέγομαι, Ρ. λέλεγμαι, 
1. δο1, ἐλέχθην, 1. ἴ. λεχθήσομαι : 
δι. 1ο δὲ δβαϊὰ ΟΥ τ ροτ θα :--[γὴ- 
ῬΟΙΒ.; ἐλέγετο, 1 ιτταϑ δαϊα;---οῦ 2, 
12, ἱ οἸδτιβ8, συγγενέσθαι . .. 
Κιλίσση, 885 ϑιιθ)]θοῦ.---Ὁ. 70 δ6 
ἰοϊ(, ἀφοίαγεα, οἴο., ἡναζα ἀπιοιῦτι. 
λέγων, ουσα, ον, Ῥ. ῬΓ͵658. οὗ 

λέγω. 
(ε)ύπτ-ω, ἴ. λείψω, 2. ῬοΙ͂, 

λέλοιπα, ΡΙπροΥΐ. ἐλελοίπειν, 1. 
ΔΟΥ. ἔλειψα, 2. Δο1΄. ἔλϊπον, Υ. ἃ.: 
1. Δοῦ. : 7Ὸ0 ἴσαῦο, φμῖί, οὔο.--Ζ2. 
Ῥαββο: λεύίπο:ομαι, Ρ. λέλειμ- 
μαι, Ῥ-. ῬοΙῖ, ἐλελείμμην, 1. ΔΟΥ. 
ἐλείφθην, 1. Ταῦ. λειφθήσομαι, 8. 
[αὐ, λελείψομαι, 10 ὃδ ἰο7, ἰο ὃ6 
ἰο7ὲ δο)ιϊπα, ἰο γϑηναΐν [τοοῦ λυτ ; 
δἰκίη ἴο Κΐ8 5... τοοῦ ΒΙΟΉ, “ ἴο 
Ιθανθ᾽᾽7. 
λελοιτπώς, υἷα, ός, Ῥ. ῬοΥ, 

οὗ λείπω; ---οαὖ 2, 21, λελοιπώς 
εἴη (86 ρατῦ. ρουῖ, νυ 086 ορῦ. 
τηοοῦ οἵ εἰμέ, ““ὕο Ὀ6᾽)) 15. πδοᾶ 
1ηβὑοϑδα οἵ ὑῃ6 ορύαινο οὗ ὉΠ 6 Ροτῖ. 
λέξων, ουὅσα, ον, Ρ. [εαῦ. οὗ 

λέγω ;---οὖ 8, 19, λέξοντες ἅξελέξ- 
οντες ἐκεῖνα ἅ. 
Λεόντῖν-ος, ου, Π1. [Δεοντῖν- 

οι. “Το 1" (ΟὟ “16ῃ- 
ὑϊη6᾽.}}} δὰ διηθοίθηῦ ὕονγῃ ἴῃ ὕΠ0 
ραβϑὺ οἵ 51011γΥγ]}]1 Α ηϊαῆ 67 “ωοηί- 
ἐηΐ; α Τοοη 6, 
λευκ-ο-θώρ-αξ, ἄκος, δ]. 

[λευκ-ός, ““ὙὙΠ16 ᾽ ; (ο) οοπηθοῦ- 
ἴηρ γόνγοὶ;; θώρ-αξ, “ἃ Ὀτθαδβῦ- 
ΡΙαΐο 1 Παυϊπρ α ιὐλιῖία ὃ»"»δαϑὲέ 
ρίαίε, εὐἰΐῃθ α τολῖΐα οὐΐγα88, 1.6, 
τὶ ἃ οογβοϊοθὺῦ οὗ 16. 
λευκ-ός, ή, όν, δα ].(“Βιῃίηΐηρ, 

Ὀυϊρηῦ᾽" ; Π6η06) Ἰγλίί [κίη ὕο 
Κδη5, τοοῦ ΕΌΟΘΗ, “ ἴο Βῃῖηο ᾽]- 
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ληφθεῖς, εἴσα, ἕν, Ῥ. 1. ΔΟΥ͂, 
Ῥᾶβ5. οὗ λαμβάνω. 
ληφθῆναι, 1. δοῖ. ἰῃμῇ, Ῥάᾷ88. 

οἵ λαμβάνω. 
.- λήψομοαι, ζαῦύ. ἰμᾷ, οἵ λαμβ- 
ἀνω. 
λίθος, ουὅ. ἢ. Α 5ίοηο. 
λιμιός, οὔ; τι. «αηνγῖηθ. 
λόγ-ος, ου, ἢ]. [ἴοὐ λέγτος ; 

ἔν. λέγτ-ω, ““ὕο 5. Ο7" 5Ρ68Κ᾽ 
(““ Ταῦ τυ] 0 15 βαϊα ο7᾽ ΒΡΟΚΘῺ ᾽"; 
ΠΘΠΟ6) 1.: δ. Α τ0ογ78.---Ὁ, ΤΊΣ. : 
ἸΡογ 5. 1.6. Ἰαηισίασο, ἰαϊ1.---ὦ. Α 
οοπτυογδαζίοτι, οὗο.---3. ῬΙαχ. : Α 
(ΟΉ 7ογ 6 η6, Ἰηΐογυϊθοιρ. 
λόγχη, ηἡς; ἴ.: 1. 4 8ρεα)"- 

Ποαά.---2,. Α 5Ρ,6α7", ἸαΉ (6. 
λόφος, ου, πι.: 1. 4 »͵άρα οἵ 

ἃ Ὠ11].--2., «4 γίδίη σγοιπα, Ὠἰ{. 
λοχᾶαᾶγ-ἴα, ἴας, ἱ. [λόχαγ-ος, 

ἐἐῳ οορύδϊη ᾽᾽] (“ΤῺ6 οοπμάα!ϊύϊοι, 
Εἷς., Οὗ ἃ λόχαγος ; Θ6η06) Α4 
οαρίαϊηοῃ. 
λόχ-αγ-ος; ουὅ, Π1. [[ἴ0Υ λόχ- 

Ἤγτ-ος ; ἴν, λόγ-ος, “ἃ ΟΟΙΠΡΘΗΥ 
Ὁ1" Ὀθπᾶ οὗ βοϊαϊθυβ᾽᾽; ἡγ-έομαι; 
“ἰο 1084 (ὁ Οογάρ8}}γ-); Ο)" 
ραπᾶ-, Ἰοφᾶογ 7) «4 σαρίαϊῃ. 
λόχ-ος; ουὅ, πι. [ΤῸΥ λέγε-ος ; 

ἔν. λέγ-ω (ἰπ τα. ἔΟΥΟΘ),“΄ ὕο 116; 
ΠΥ ἍΏ6Ι6] (ΓΑ Ἰγίῃρ᾽ ῺΥ 
ὙΥΠΟΙῸ ; 650. ἴῃ ΔΙ ΙΒ ; ΠΘΏΟΘ, 
ἐς, ὈΟΟΥ Οὗ ΤἸηθη Ἰγὶπρ ἴῃ νγαϊῦ ; 
ΔῈ ΘΙ ὈΠΙ5} ἢ ; ὨΘΠ06) Α σου ραην 
07 δοϊάϊογ)8. 
Λυδία, ας, ἢ. Ζμάϊα; ἃ οοτῃ- 

ὑῪ οὗ Αβῖα ΜΙΊμῃου. -- Ηθῃοθ, 
Λύδιο-ος, α, ον, δᾶ]. Οὗ, ΟΥ ὃ8ε- 
ἰοησίηρ ἰο, ἔμάϊα; ᾿ψαϊαλι- 
Λύκαια, ων, ἢ. Ρ]0Υ. 76 

ἤχεοῶα, ΟΥ̓ ἴοβϑυϊναὶ οἱ Τισοξθαβ, 
ῖ.6. Αγοδαϊδῃ ΖΘ. 
Λυκαονία, ας, ἴ. Ζμοαοπία ; 

τι ΘΟ οα ὕμ6 5}. οὗ ῬΕγυρὶῶ 
ἴῃ Αβίῳ ΜίηουΥ. 
ΔΛυκίος, οὐ, τ). Ζηοῖμϑ; ὃ 

Ξυσδοῦβδῃ τηθηὐϊϊοηρᾶ αὖ 10, 14: 
16. 
λυμ-αἵνομαι, ἴ. -ἀνοῦμαι, 

1. δου. (ἐ-λυμ)-ηνᾶμην, Ὑ. Τηϊᾶ, 
[λύμ-η,) “οαὐϊαρα," οἰ..}1 (“Το ] 
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ὑτοαῦ σὶνῃ οαὐασο"" ; 0106) 7ΌῸ 
γι, αἀοϑέγ οὐ, οἷο, 

λυπ-οέω (-ὧ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. 
(λε-λύπ) -ηκα, Ὑ-. ἃ. [λύπτ-η, 
“ἐ σΥἹθ᾽᾽] 1, 70 οαλι86 σ)167 ἰο ; ἰο 
σγίουο, υος.---. ΟΥ̓ ὑΤΌΟΡΒ, οἔθ.: 10 
Δα» α88, αηῆηου. --- Ῥαδδι: λυτ- 
έομαι (-οῦμ.α,.υ), Ρ. (λέ-λυπ)- 
μαι, 1. 80 ́. (ἐλυπ)-ἤθην, 1. ἔ, 
-ηθήσομαι.- 
λυπούμενος; ἡ; ον; Β. ΡῬΙΌβ. 

Ῥδ885. οὗ λυπέω. 

Μαίανδρος, ουὅ; Π1. 7Π1ε 
“Μῶααπάᾶο)" (πον 7116 Μίοϊηα6))), ἃ 
Τῖγοῦ οὗ βίῳ ΜΊΠΟΥ. 
μᾶκἄρισ-τός, τή; τόν, δ]. 

[ἴο0Υ. μακαριδ-τός ; ἵν, μᾶκὰρ- 
ίζω (ΞΞμακαρίδ-σω), ““ἴο 08]], 07» 
ΘΟ ΒΊΟΥ, ΠΔΌΡΥ .)] Οαϊιοα, ΟΥ̓ 
σοη δι 67,66, ΠμαΡΡΨ; ἰο δα σοηο)) αΐ- 
“μϊαίϊοα, ουϊαῦϊθ. ΒΟῈΣ (ΟοΙῃΡ.: 
μὰκαριστ-ότερος) ; ΚΡ. : μᾶκὰρ- 
ιστ-ότατος. 
μᾶκδἄριστότᾶτος; ἡ; ον; 

5600 μακαριστος.- 
μακ-ρός, ρά, ρόν, δ.ἃ]. Ζοπρ. 

ΞΟ ΟΟΠΔΡ.: μακρ-ότερος ; Ξ'ὉΡ.: 
μακρτότατος ἰἰκίη ἤο ὥΐ8Δη8. τοοῦ 
ΜΔΗ, ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ ΜΆΘΗ, “ ἴο ὉΘ 
δτοαῦ)]. 

ιά,.λ-ας; αν." 1. ἘρΘνε ΓΟΓῚ: 
᾿Φ6γ}})} ηοῖ., οασοσοαϊησῖψ .----ὦ ΟΟΤΏΡ.: 
μῆέλ-λον, “Μοῦ, την α ᾿ιρηον' ἀ6- 
0766.--- 3. Βα ρ.: μάλειστα, )ο9ΐ, 
ἦγ, π6 μϊοηοϑί ἀθ0})"66, Θαοοραϊησί, 
οἸυϊοῆν, οὔο. [8οο. ὕο ΒΟΙη6, ακίῃ ὕο 
ΞΘΏ5. υα7)-αϑ, ““ὙΘΥΠΔΙΚΑΌΙΘ᾽"᾽; 800. 
ο οὐ Υ5, δίῃ ἤο ϑδῃβ. τοοῦ ΜΑΗ ; 
5686 μακρός). 
μάλιστα, 

μάλα. 
μια(ν)θ-ἄνω, ἔ. μαθήσω (106) 

δὴ μαθήσομαι, Ῥ. μεμάθηκα, 
ὦ, 801. ἔμἄᾶθον, Υ. ἃ. 70 ᾿φξαΤΉ, 
αϑοορίαίν ἰτοοῦ μα,θ, δκίῃ ἴο 
Ξθη5. τοοῦ ΜΑΤῊ, ““ὕο ΟΠΌ͵Ὴ,᾽᾽ 
δα 50,. ὑο ερὶυειὺθ᾽" 1. Π6 
ταϊηα]. 
μάν-τις, τεως, Ὧ}, 

μᾶλλον ; 866 

ἄπ ἱπ- 
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81) 6ὦ 6) 50 ; αἱ 866)", δοοἰ ι.841}}67", 
φῆορλοί [ἀκίη ὕἤο ὅδηβ. τοοῦ ΜΑΝ, 
“Ὁ ὑβίηκ ᾽᾿᾽ ; 4150, ““ἴο ΚΠΟΥ, ὕο 
ἀθοϊασθ᾽" : δδηᾶ 50, “ ΤῺ6 ΟἿ6 
ὙΠῸ ΚΩΘΎΥΒ ΟἿ᾽ ἀΘΟΙΑΙΌΒ ᾿ ὑπ6 “111 
οἵ ὕΠ6 ΡοΟΟΒ ΟΥ Γαὔτιγ6 ουθηῦθβ]. 
Μαρσύας, ουὅ, τ, “ίαγδῃαδ: 

1. Α Καῦῦσ ῆο οἸδ))δϑηρθᾶ 
ΛΔΡΟΊΙΟ ἴο ἃ τηϊβῖοαὶ οοηὐοβῦ, ὕΠ8 
οομαιϊϊοηβ οὗ ϊο γογα ὑπμαῦ 
ὑῃ νἱούου βΒῃοιᾶ ἄὸ δῦ 6 
Ῥ]οαβοᾶ τυ ὑῃ6 σναπαπίβῃθα. 
ΤΠ υἱούουυ [0611 ὑο ὑπο σοᾶ, )Ο 
Παγρᾶ ἰδ ορροῃθηῦ δἰἶνθ.---2. 
Δ. Β5Π18}} τἷγοῦ οὗ ῬΈτσγυρίδ, Ὁ ὑ]Ὁ- 
ταὐαῦν οὗ ὑῃ Μεδηάρ, βαϊᾶ ἴο 
Ππᾶγο ΒΡΥΠηρΡ Ιτο ὑμ6 Ὀ]οοῦ οἵ 
νΟΣ Τὺ 
μασθός, οὔ, π|. Οη6 ΟΥ̓ ἰδ 

δγραϑίδ; --- ὉΪΙ,: {16 ὑγ) αϑίϑ; 4, 
31, 
Μάσκας, ουὅ, 1. Ζ7λο Μάα9- 

σαδ; 8 8281] γΥἷνοσ οἵ Μοβοροῦ- 
τΐα, ἃ ὐϊθαΐατν οὐ ὑπο 1π- 
ῬὨχαΐοβ ; ΟἹ, δοοοσάϊηρ ὕο ΒΟΠΊΘ, 
ΤῊΘΙΘΙΥ͂ 8 τὴ Οὗ πὸ ἘΠΠΡΏΤ αὐθ8 
1ύβϑι, 
μᾶχ-αιρα, αιρας, ἔ. Α 58)ιο» 

διρογα, αἱ δοϊηιϊϊία), 8δαῦ)δ6 [Π1Κ6 
μάχ-ομαι, “ἴτ΄οὺ ἤρπὺ," εἰκίη ἴο 
Ξ6η5. γπαζἢ-αι, “8. ὙΥΑΥΥΊΟΥ ᾽᾽]. 
μᾶἄχεϊσθαι, ἔαΐ, ἰηΐ, οἵ 

μάχομαι. 
μᾶχ-Ή; ης» ἔ. [μάχ-ομαι, ““ἴο 

δρῃῦ"} 1. Α ἡοοηλί, δαί :--τῇ 
μάχῃ, ἴη, {6 (ΤΠ ΒΊΟΥ 16) δαΐξ]ο, 
1.6. οὗ Βα] η}ῖ5, Β.0. 480 ; 5662,9. 
---2, Α ϑαΐί16-Πεοϊά. 
μᾶχ-ομαι,, μαχέσομαι, μαχ- 

ἥσομαι, μαχοῦμαι, Ρ- μέμαχημαι; 
μεμάχεσμαι, 1. ΔΟΥ. ἐμαχεσᾶμην, 
γ. χη]ὰ, 05. 70 ἤρολὲ [τοοῦ 
μαχ, ακίῃ ὕο ὥΐδῃβ. ἠιαζῃ:α, “ἃ 
ὙΥΔΥΥΪΟΥ ᾽. 
μᾶχοῦμαι, ζπί, ἱπᾶ, οὗ 

μάχομαι. ᾿ 
.- μαχούμενος, Ῥ. ταῦ, οἵ 
μάχομαι. 

με, 860. 5Ϊη5. οὗ ἐγώ. 
μιεγάλα,, ποαῦς ΠοΙη. δ 800. 

ῬΙΟΣ, οὗ μέγας. 

νΟΓΩΑ δ ΟΖΑ͂ΔΥ. 

μεγάλαι, ἴδηι. ΠΟΠ]. Ὀ] 7. οὗ 
μεγάς. 
μεγάλῃ, ἴοτη. ἀαῦ, βίηρ. οἵ 

μέγας. 
μεγάλην, [6π|, οο. βἷπηρ, οὗ 

μέγας. 
μέγδᾶλ-ο-πρετ-ής, ἔς, Δα]. 

[μέγας, μεγάλ-ου, ““πγοαῦ᾽ ; (ο) 
σοηηροίϊηρ, ΨΟΥ͂ΤΟΙ ; πρέπ-ω, “ὕο 
Ὀ6 σΟΠΞΌΪΟΊΟΤΙΒ 07 αἰβυϊ ηρ  ]ΒΠ6α ᾽᾽] 
(“ ατϑαῦν οομϑρίοιιοιια ο7" α]- 
ΒυΙρτ 50 ᾿ἢ; Π6πΟῸ) “ααφηυῇ- 
σοηΐ, δρϊοηπαϊά. 
μεγᾶλον, τᾶβο, ἃ ποαυῦ. 

56}. 5ῖηρ, οὗ μέγας. 
Μεγᾶἄρ-εύς, ἕως, πὶ. [Μέγαρ- 

α, “ΜορδΥΒ "2 ἃ Οσδοκ οἷὖν, 
δἸπιοβὺ Οἱ ὕΠ6 5ΠΟΥΘΒ οὗ ὑπο ὅ5'δ41- 
οηἷο αὐ] 4 μιαη 9,Γ7 εσαγα; 
α Μοσαγδαῆ. 

μέγ-αδ; ὅλη, τὰ ΒΌ..": Ἔ, 
αγοαί, ἰαῦσο, ἴὰ Ὁπ8:6 Τὰ]]οβῦ ΘΠ ΞΘ 
ΟΥ̓ ὑῃ6 ῬουνοΥ.--2ώ. Ααγνθυθίδὶ 6Χ- 
ῬΙΌΒΒΙΟΙ : τὰ μέγαλα, σγ'οαίῳ. ΚΟΣΤ 
ΟοΙΡ. : μέζων, μείζων ; αν}. : 
μέγ-ιστος [{7.- ΒΆγη6 ΤΟοΟῦ ἃ5 μακ- 
ρός ; 866 μακρός]. 
Μεγἄφέρνης, οὔ, ἴθ. Μοσ- 

αρλοληθδ; ὃ Ῥουβίδη ΠΟΌΪΟ, ρΡυῦ 
ὕο ἀφραῦἢ ὈΥ͂ ΟΥσιιϑ ΤΟΥ 8 δ] οσοᾶ 
ΟΟΙΠΒΌΪΓΔΟΥ. 
μέγιστος, ἡ» ον; 866 μέγας: 

--τὸ μὲν μέγιστον, εἰὐδπαΐ 15 ηιοϑί 
ἐηιρογίαηξ ἵπαοοα, 1.6, οἠϊοῆῳ ἰμ- 
αἀοορα; 3, 10, 

μείζων, ον ; 5606 μέγας. 
μεῖναι, 1. 80}. πῇ, οὗ μένω. 
μείνας, ἅσα, αν, Ῥ. 1. 801. 

οὗ μένω. 
μείους, ΟΟὨ, ΠΟΙ, ΠΊΠΞΟ, 

ῬΙα͵, οὗ μείων ; 9,10, 
μειρακ-ἴον, ἴου Π, ἀΐη,. 

[μεῖραξ, μείρακ-ος, “ἃ ΡΟΥ, 
γΟΙΠΡ ῬΘΥΒΟΙ ̓7 «Ἅ44 δἰγρίϊησ; ἃ 
ἰα(, δου. 
μεῖων, ον», ΠΟ}. πα]. (666 ᾿ 

μικρός) 1.688: --- μεῖον ἔχειν, (0 
μαῦο 1688; 1.6.) ἰο σοτι6 ΟἹ ιοἱίῃ, αἰ8- 
αὐἀυαπίασε, ἰο μαῦὺς ἰδ τροῦϑέ ΟΥ τί; 
10,8. 
μελᾶν-ἴα, ἴας, ἴ, [μέλας, 
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μελᾶν-ος, ““ὈΙΔΟΚ᾿᾽" (“" ΤῈῺΘ ατ8]- 
ἰύν οὗ ὑμ6 μέλας᾽"; 6106) 1. 
Βιαεσζηο88.---2, Α δίαοξ οἱοιια, οἷο. 
μελετη-ρός, ρά, ρόν, 8]. 

[ΓῸΥ μελετα-ρός ; : ἴσ. μελετάτ-ω, 
“ἐζο Ῥυϑούϊβθθ ᾽1 }υαοίδίησ, αἰΐοηΐ- 
ἐν6ὸ ἰο ἐδ6 ργαοίϊοθ 47. 
(ΟοτΩΡ. : μελετηρ-ότερος) ; ὅαρ.: 
μελετηρ-ότᾶἄτος. 
μελετηρότᾶτος, ἡ; ον ; 560 

μελετηρός. 
μελήσει ; 566 μέλω. 
μελϊνη, ἧς, 1.1. 1. ΑἩΠποὶ.---- 

2. ῬΙΌΥ. : ἀΖῆηιο Ποῖα, ηυὶοί- 
σγ»ομηαϑ. 
μέλλοιεν, 8. ΡΟΥΘ, Ὀ]ΌΥ, 168. 

οὗ. οὗ μέλλω. 
μέλλω, ᾿ηρογῇ, ἔμελλον δᾶ 

ἤμελλον, τ μελλήσω, Το ΒΟΥ. 
ἐμέλλησα δια ἠμέλλησα, Υ. Ὡ. 
1 Τπῆν: 70 δὲ ον ἰμ6 ροϊπέ οΥ 
ἀοϊηρ', εἰς. ἰο δὃ6 αϑοιιέ ἰο ἃΟ, Εοἰς.; 
ἰο αοϑίρφῃη, ἱηἱοηα, »Ὀι2))}0086. 
μέλω, ἢ. μελήσω, ν. Ἡ.: Ἷ, 

70 ὃς ατὰὸ οὐ)εοοὶ ΟΥ εα7.6, οἷα.---2, 
ΤΡοΥβ.: μελήσει, τὶ αύ. : 
71 5μα1ὶ δὲ α 66} ἰ0 ΟἿ Θ "παὖῦ 4,10 
ὑμ οἴδιβα ὅπως . «. ἐπαινέσητε 13 
ὑῃ6 βιιθ]θοῦ οὗ μελήσει. 
μεμνῆσθαι, Ῥευῖ, ἰηΐ, γηϊᾶ, 

οὗ μιμνήσκω. 
μεμνῴμνην, ῳο, ᾧτο, Εἷς. 

Ῥοχέ, ορῦ. τα, οὗ μιμνήσκω ; 866 
μιμνήσκω. 
μέμφομαι, ἔ. μέμψομαι, 

1, 80. ἐμεμψάμην, Υ. τη. 10 
διαΏϊ6, πα γακεῖέ εεἰίἢ,, 6. 81ι)"6. 

μιέν, οοη].: ἃ. Τηοοᾶ, ΟἿ {716 
0η86 παπὰ π-τμὲν . -. δέ, ον ἰδ6 

᾿ΠῸΟΏ6 Παπᾶ.. . « « ον ἰδ οἱο)" απ. 
--2. Τὸ ΤΑΥ͂ 8 οὈ]οὐΐοι, οίο.: 
Τοί, Πιοισευ67), δἐἰ 11, μου)" 1}6 1685, 

μιέν- πον δας [μένε 1α- 
ἀροα "; τοι, βῃο] ἶο ραυύϊοϊο τιβϑᾶ 
ἴη ““βὐσοηρυῃθηϊηρ ΤΟΥῸΘ᾽᾽᾽ 797) 
ἐγνμί, ἱηαοοα, αὐ αὴῷ γαΐο, Ποιδ- 
δυ 67" : --- μέντοιγε, «Ποιῦοῦθ)" 1Ώ- 
ἀδεεὰ, 
μέντοι- γε ; 808 μέντοι. 
μένω, ἔ, μενῶ, ῬΡ. μεμένηκα, 

1, ΔΟΙ, ἔμεινα; Ὑ, Ὦ, 8 Πα δἃ.: 1, 
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Νοιΐ.: 8. Τὸ γροηιχαὶ, ἐιταϊί,---, 
Το σοπέϊπιιο, οἴα.---Ε, ΟΥἨὨ ῷ ὕσποο: 
70 τ6ῃχαϊῃ ἴγν. 707.66, βἰαηια σοοα.--- 
2. Λοῦ.: 70 ισαἱξ ΟΥ̓ Τα} 7} 70)"; ἴο 
τ ὼς 

. μένων, ουσα, ον, Ῥ. ῬΥ͵ΘΒ. 
᾽ ἄρτι 

2, Μένων, ὠνος, τ. ἡοηον; 
ὃ ΑὙΘΘΚ ΡΌΠΟΙΆΙ] ὙΠῸ Ταϊβοᾶ 8, 
οοπὐϊ ρθη ἔοΥ̓ ὑΠ6 ΔΥΊΩΥ Οὗ ΟΥΤΊΙΒ. 
μέρος, εος ους, ἢ. -.1 ρα}, 

Ῥ9ο)) )η1Ἕ)οΉ. 
μεσ-ημ,βρ-εΐ ἴα, ἴας, ἴ. [[ῸΥ 

μεσ-ημερ-ῖα ; ΤΥ. μέσ-ος, “80 
τη4]16 οὗ᾽" : ἡμέρ-α, “ἀδν᾽}} 
(““ ΜΙάᾶδν ᾿᾿ ; Ὠθης66) 7726 ϑομίῃ. 
μἔσ-ος; -η.: ον» 81 ὅν Ἐν 

ΜἩπααῖ6.----᾿Α5. ϑυιθδῦ.: μέσον, ου, 
ῃ. πο ηνϊααῖο, {6 ϑραᾷςσα δοζιυθθη. 
- 2. ὝΠΟΥΟ ἃ ὑπίηρ ἰθ ἴῃ ὑῃ6 
τηΐϊαα!]6, ἐ.6. ἐπ6 ηιϊα 16 οΥ ὑμπαῦ ἀ6- 
ποίοα ὈὉΥ ὅπ βυρβῦ, ἕο ΨΏΪΟΗ 
ἰῦ 15 ἴῃ αὐὐγὶθυϊίοα [αἸκίη ἴο 
ϑομβουιῦ τηααθ- γα 5, ““ γτοϊα 16" ; 
ὙΏΘΙΟΘ 8150 Τοῦ, Ἠγ6α:-ἴ151. 
μεσ-τός, τή, τόν, αα]. ΤΊ Ποα 

7) μὶ1;πτεαῦ 4, 19, εἰσ.. ΙΌΠ θη. 
[ὃ 1081 : ; οἷς Ῥυΐμηον, 8. 119, ὁ. 
μετ᾽; : 566 μετά. 
μετά (υοἴογθ ὦ βοΐ σψόντοὶ 

μετ᾽ . ῬΟΙΟΥΘ 8Δὴ δϑρϊγαὐθα νοῖνοὶ 
..εθ0᾽). ῬΥΘΡ. : 1... 8. ΘΒΗηΣς: 
Ἰγιι.---. ὙΤᾺ Δθο.: ἃ, Αϊποηῷ. 
--Ὁ. 4716)". 
μετα-μέλει, ἔ, πλσει, 

1, δοὺῦ. (μετ)-εμέλησε, ν. ἢ. ἰπη- 
ῬΟΥβ, [μετά, ἀθηούϊηρ' ““ ΘΠ ῺρΡΘ ᾿᾿; 
μέλει, ““ ὕΠ6Υ6 15. ἃ ΟΔ16 ᾿᾽ ὕἤο ΟΠ6, 
οἷς. (“ ΤΉΘΥΟ ἰδ ἃ οἤϑηρθ οἵ 
ΟΟΥ̓Θ᾽᾽ ἴο ΟΠ6 : 606) τιὺῃ Ὠδύ.: 
1ὲ γ"»εροη! 8 ΟἿ, δε, 
μεταμέλειν, Ῥγοσ, ἰηὗ, οὗ 

μεταμέλει. 
μετ-αξύ, «ἄν. [μετ-ά, “Ὀο- 

ὕτνθοῃ "7 .«βοίιυθοῃ ;--- οὖ 1, 1ὅ νυ ῖῦῃ 
(θη. 
μετἄπεμτ-τος, τὴ. τον, 

δ]. [μεταπέμπ-ω, ““ὕο ΞΟΠ ΙῸΥ 
ϑοριέ 701", δι}: 68, 
μετἄ-πέμντω, 1. 80Υ, (μετ)- 

ὄπεμμία, Ὑ. ἃ» ᾿[μετά, “ἸΟΥ Τὴ 
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απορὺ οὗ, οὐξου ": πέμπω, “το 
ΒΕ ἈσΕ.: Ὑ0. ο 7 Ὁ 
ῬΘΙΒΟΉ. Ϊ 
ομαι, :-. -πέμψομαι, 1. δΔοΥ. 
(μετ)-επεμψἅμην, ΤῸ 86) 701', ΟΥ̓ ̓ : 
δ. ))})107., ἰο ογι θ᾽ 5 8617, 
μετεπεμψἄμην, ιρὰς. τὴν 

ἰπα, τᾷ, οὗ μεταπέμπω. 
μετ-έωρ- ος; ον, 8]. [μετ-ά, 

ὁ ἴη {ῃ6 πηϊᾶδβὺ"": ἐωρ-έω, ““ἴο 
Ταῖσο Δ᾽ οὐδ 072" Οἡ. ΒΪΡῊ ᾽7 (““ Βαἰδ- 
ρα ἱοῦδ, ο7") οὐ Ὠΐϊρῃ, ἱπ {6 
γηϊαθὺ᾽ ; ΠΘΏΟΘ, ““ γαϊβθα, 07" 51|5- 
Ῥομπαθραᾶ, ἴῃ τα αἰσὐἡ ; ΠΘΠ66) ΟΝ 
μῖσλ, ἴση ἀμ ἐμ αὐ", {ἰ7]ίοα κ. 

μέχρι (μέχρις), δᾶν.: 1. 
ΟΥ̓ ὑΐτηθ : ζ[γϊῖ ;---ἰοΥ μέχρις ἄν, 
866 2, ἄν, Το. ῳ.--2. ΟΥ ῬΪδοδ : 
1 (θῃ.: Ὁ» ἰο, αϑ 7α7' αϑ:-- 
μέχρι οὗ, τ ἴο ΠΣ ΤΟΥ μέχρι 
ἐκείνου τοῦ τόπου, ὅπου ; οἶδ [ Ν 

μέχρις ; 566 μέχρι. 
μνή, δᾶγ. δηα ΟΟὨΪ.: 1, Ααγ.: 

8. Νοί: --τεὶ μή, (ἱ ποί, 1.6.) (8) 
Μχοορρί.---(Ὁ) .ΕἸ86.----Ὁ, ᾿Αἀδρᾶ ἴο 
ΨΟΥθ ἀοηούϊηρ φῬγΟΒΙ Οἱ οι, 
αἀουπθῦ, αθηἷα], οἶς. ὕο 'ἱμογθᾶξθ 
ὑῃο } Ὁ ποραῦϊνο ῬΟΥγ61.---α, 1ἢ 
ΘΟ  αὔοη ἢ οὐ Ἰ1οϊποᾶ ἴο 
ἴῃη6 Τηΐξ, αἴἴου οσθ γον ηρ᾽ ἃ 
ποραύῦϊνο πούϊομ, βγη σ  ΠΟΉΪ Πρ 
ὍΠ6 Ργϑοραϊηῃρ παρα ύϊννο ἰᾶθα ; 566 
9, 2, ΘΙ μὴ ᾿ἱπογθαβοβ ὕΠ6 Π6Ρ5- 
εὐὐϊνο ΤΟΤΌΘ 1ΠΡ0]168 ἴῃ ἐξέφυγε.--- 
--Ἠ 2. ΟοῃΊ. : οι. 7,68, Ὁ, ΑΥΟΥ 

γΟΓῸΒ οὗὨ Γρασὶηρ: 7)}ιαΐ. 
[»-δέ, ο0η)]. {[μή, “ποὺ: 

δέ, "δηα] «πὰ ποί, 20)":---μιηδέ, 
... μηδέ, ποῖ }ι67" . . . 10)". 

μιηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν, 
πη]. δα]. [μηδ-έ, “ποὺ ογθη᾽ : 
εἷς, ““ΟΠ6. 1. οί οὐοη οΉ6, ποί 
α δίησίο, ΠΟΘ ΟΥ̓́ τὐ]ιαΐευ 6)" ;--- 
ὙΠ ἄρῃ. οἵ ὑπίηρ αἰδυυ θαΐοα 
[8 112] ; οἷ. ἜΠΟΣ, 8180 .. 08. 8, 
1, οἰς. --- 2, ΔΛανουθῖαὶ ποιῦ. : 
μηδέν, ἢν πο »εδρθεΐ, ποΐ αἱ αἰ. 

ηδ-ία,, ίας, ἢ. [Μηδ-οι, 
“ς ὑπ Μρᾶρβ᾽᾽ 71 ςοιηἱ7} 07 1}ι6 
λΙ6ε5, Μεαϊῖα:---τὸ Μηδίας τείχ- 
ος, ἔλμι6 τταϊὶ ΟΥ Μοαϊα, ἸΟῪ οδ]]οᾶ 

ΤΥΟΓΘΑ͂ ΒΟΖΔΑΔΝΥ͂. 

Κααῖΐι, ΟΥ̓ διά, Νιηνα, ἷ.6, 
“06. νγ8}}, ο2") ΘΔ δ Κτηδηὗ, οὗ 
ΝΙΠΤΟα.᾽" 

μη-Κκ-έτι, δἄν. [μή, ““ποὺ᾽"; 
ἔτι (οἵ ξαθαχο ὑϊπιο, ἃ πα ρῬγθοοᾶρά 
ὈΥ͂ ἃ πδϑσαύνθ), “ΤΟΙ, ἸΟΠΡΌΓΥ ἢ ; 
κ ῬΙΌΌ. ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΚ ἴο ΘΔ 18. ρατὺ: 
1018 δὲ, ““᾿Ἰηἀθρᾶ, ΒβιχοΙν " Δο 
2,102)6 πα θθα ; πὸ ἰοη 06)" ἱπαορα, 

μιῆκ-:ος, εος ους, ἢ. (“ ατοαδῦ- 
ΠΘ55᾽᾽ ; Π6η06) ἤεησίλ ;---ῦ ὅ, 9 
ἴῃ ῬΙΟΥ, [ΠἸΠἢ0Ὸ βασὰθ τοοῦ ἃ5 μακ- 
ὦ οἷ ; 566 μακρός]. 

μήν, ἃ Ῥαγύϊοϊθ 
ἰ)" ἐς "67" 1, ἐγεῖν, ἱπαοο. 

2. μήν, μηνός, τὰ. Α ηιοηίλ 
(83 δι ΤΠΘΘ ΒΥ ΟΥὨ ὑϊπ16) [αἰκίη ἕο 

Ι ἥἕδῃβ. τοοῦ ΜΑ͂, “"ἴο χῃθδβιχθ᾽᾽ 9 
ηιᾶ-διι, “5 ἃ ΥΩ ΟΡ ᾽᾽]. 
μῆνα, μηνῶν, 800. 5Β'ηρ. «ηᾶ 

56}. Ρ]α , οὗ 2. μήν. 
ή-ποτε, δᾶγ. [μή, “ποὺ; 

πότε, “ αὖ ΔΗΥ. υΐπηη6 ᾽᾽] “νοΐ αἱ αηῷ 
ἐϊηχθ, αἱ πὸ {1Ώ16, ἢ δυ6)". 

μή-ΤτΤῊρ, τερός οοΟὨἩὐ, τρός, 
ἕ, Α πιοίλον" [ἀκὶπ ὅο ὅ'δηβ, ηιᾶ- 
ἐγὶ; τ. τοοῦ ΜΑ͂, ἴῃ τηϑδηΐϊηρ οὗ 
“το Ῥγοᾶποθ᾽" 9 δῃη 850, ““ἃ Ρ17Ὸ- 
ἄποοῦ ᾿" : οἵ, Ταῦ, ηια-ἴο 71. 
Μίδας, ου, ἴΞ. Μίιάᾶαξδ; ἃ 

Κίηρ οἵ Ῥηγγυρία ; 566 2, 19, 
μυκρ-όν ; 866 μικρός. 
μικρός, ά, όν, δἅ]. 8» ια]], 

{ἰ {16 ;---πι νου ὉΪΔῚ ἡθαῦ, : μικρόν, 
Βν α {{π{{10, δαγεῖψ. Ξοϑ" ΟομΡ.: 
μικρ-ότερος ὉΠΩΛ μείων ; ΚθΡ.: 
μικρ-ότάτος διη μεῖστος. 
Μίλητος, ου, ἢ. οί; ἃ 

οἷύγ οὗ Τομῖΐα, ἰη Αβὶδ ΜίποΥ.--- 
Ἡρηοο, Μ ιλή- -σἵος (ἴογ Μιλήτ- 
σιος), σΐα, σΐον, δ]. ΟΥ̓, ΟΥ δε- 
ἰογισίηφ ἰο, πιο; Μειοδίαη.-- 
Α5. βαρβύ. ; Μιλήσιοι, ων, Τὴ. 
ΡΠ, 116 Ῥοορὶθ ΟΥ̓ ΜΗ ἰοίμ8, {}16 
“λΔΠοδ᾽α 8. 
μι-μνή-σκω, ἴ. μνή-σω, 1. 

8ΟΥ. ἔ-μνη-σα, Υ. ὃ.: 1. Αοὔ.: 70 
Ῥεέ τη ηιϊλεῖ, (0 γθηνηα. -2. ΜίΙα.: - 
μι- μνή- -σκομιαι, ἔ, μνή-σομαι, 
1, ΔΟΥ. ἐ-μνη-σᾶμην, Ῥ. μέ-μνη- 
μαι (ἴῃ Ῥ͵ΙΌΒ, [ΟΤΌΟ ;--ορῦ, με-μνή- 

71. σοοὰ 

τ ιν ἃ 
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ν ϑηᾷἃ με-μνῷ-μην) (“Τὸ ρΡυύ 
ΠΝ μα ἡ ἡ ἄφλ, Δλὴ ΣΡ δΣ 70 
2) 6167) 67", γ'δοοἴ οί [οὐκὶ ἴο ὥ8}85. 
χτοοῦ ΜΝΆΑ͂, ““ὕο ΤΟ ΘΙΌΘΥ ᾽]. 
μισθ-ο-δό-τῊς, του, 1. 

[μισθ-ὄς, “ῬΔΥ ᾽᾿; (ο) οοπῃροῦ- 
1ὩΡ' ὙΟΥΘΙ ; τοοῦ δο (-δω, ἴῃ 
δί-δω-μι), ““ἴο ρ'νθ᾽] Α4Ἅ σίνογ" οὗ 
φαΐ, ὦ Ῥαψ)ηαϑ{67". 
μυσθός; οὗ» 1ὰ.: 1. Ἰασε8, 

»αψ, Π176..--- 2. Ζ7ὐ6σοΏ Ρ6)86, 716- 
«αγ7οα. : 
μισθ-ο-φόρ -ος, ον, 8ᾶ!. 

ΓΙῸΣ μισθ-ο-φέρ-ος ; ΕἾ. μισθ-ός, 
“ῬΔΥ ᾽᾽; (09) οσομηθούϊηρ, σΌν] : 
φέρτ-ω, “ἋὉὋὉ ᾿ΘΔΙΓ 027) ΟΔΙΥΥ 
(““ Βραυηρ, 02) ΟΔΙΥΥΥΪ ΠΡ, Ραγ᾽":; 
ὮΘΠΟ6)  οοοϊυΐϊησ Ῥαν, 856) υϊηρ 707) 
ἢν 6.---ϑ Βαθθῦ: μισθοφόρος, 
ου, τ. Α πῖγοῖίηρ δοια16)", α Ὥ1670- 
67. 

μυισθ-όω (-ὦ), ἢ, -ώσω, Ῥ. 
(με-μίσθ)-ωκα, Υ. 8. [μισθ-ός, 
“76 1. 70 ἢῖ)"6 οιἱὲ, ἰο ἰδέ οἱ 
ΟἿν Ὠἴ76 ΟΥ̓ 7Ὸ}" ραν.---2. Ῥαϑβϑ.: 

᾿μιυσθ-όομαι (-οὔμα,.), Ρ. 
ε-μίσθ)-ωμαι, 1. 8.0Υ. ἐ-μισθ)- 

ώθην, 710 δὲ ἡϊγ δα οἱ 70} Ῥαν, οἷο. 
μισθωθῆναι, 1, δογ. Μη, 

Ῥδ85. οὗ μισθόω. ΖΓ, 
μνᾶ,, μνᾶς, ἴ. Α ηιῖπα; ὃ 5 

Οὗ ΙΠΟΠΘΥ͂ Θ6Π181] ο «4 15. 84. 
ἘΠΡΊ5Π, 

. μιοῦ, ἀεα΄ῦ, 5ἴηρ' οὗ ἐγώ. ͵ 
μόν-ος, ἡ, ον, 8].: 1, Οηὶν 

ΟαἸΟΉ6.---2, Τὴὸ οἵῳ οπο ἱμαΐ. 
Μυρίανδρος, ου, ἢ. Μρυ»1- 

απ αγϑ8; ὃ Οἷὺν οὗ ΟἸΠοἷδ, ἴῃ Αβίθ 
ἍΜΊΏΟΥ, 

μῦυρϊ-ἄς, ἄδος, ἢ. [μυρίοι, 
ἐἐθη ὑποιβϑηᾶ 7 ( ΤῺ6 {Πϊηρ' 
Ῥαογύδιηΐηρ ἴο μυρίοι᾽" ; ὨΘΠ06) 
16 τιιηνδοῖ" οΥ ἰθ ἐποιδαηα; α 
γη »]αὰ. 

μὸρί-ος, α, ον (Π]ΟΒΟΥ Ρ]α1.), 
8]. ΟΥ ΠΌΤΟΥ : Δι ηιδογ 685, Ἰη- 
)ὴηῖίε.---2.. ΑΒ5. ἃ ἀοδηΐϊδθ ὨπΤηΟΥ- 
81: ῬΙΠΙ.: Ζεη ἐποιδαηᾶ. 

ΜΜνυσοῖῦ, ὧν; τὸ. }1ὺ.. 7726 
Δγδὶ οὐ Πγδιαριϑ; ὑῈ6 Ῥοορ]α οὗ 
Μγβία, ἴῃ Αϑίω Μίπουῦ, ὙΠοΙν 

12} 

οΟΙὕΥ τνὰβ ἀϊναοᾶ ἰηῦο ΤίοσσΟΥ 
Μγβίω οὐ ὑῇθ ἩἨδο]οβροηῦ, ὡπᾶ 
αγδαίο Μγϑία οὐ ῃ68 Ζσϑϑῃ 
568.--δηορ, Μύσ-ἴος, ἵἴα, ἴον, 
δα]. ΟἿ, ΟΥ δοϊοηρίηρ ἴο, ἐδ Πγϑῖ,, 
Μ͵]γδίωη ; 2, 10, 

ναύ-αρχ-ος, οὐ, 1, [07 
ναξ-αρχ-ος; τ, ναῦς, ῬοΥΐο ροη. 
να-ὅς,..““ 8 5Π]Ρ᾽ : ἄρχ-ω, “10 
ΟΟΙ τη ΘΠ "1 (“΄ ἃ οοτησηδηθοι οὗ 
ΒηΪρ5᾽᾽ ; Πθη06) Α μαναΐϊ οοΏι- 
γιαπα6)"-ἴ- ΟΠ 67, ατν ααηινίγαϊ ; ---: 
αὖὺ 4, 2, ὑῃο ὑθυϊη 15 Δρῃ]]οΩ, ὃἃ5 
ΘἸΙΒΘΎΤ ΠΟΙ, ὕο ὑΠ6 Ξ'ρδγύδῃ οὐ 1,8- 
ΟΘαεθιοηΐδη ΘΠ 178] ; ὑπ 6 Αὐμθη- 
δὴ βϑᾶγθ ὕῃ6 Ὡϑ1ὴ86 οὗ στρατηγ- 
ὅς ὕο ὑπϑ:}" ΟΟΙΏΤΗΘΠ67-Ἰ  -ΟἸὨἱοῦ 
ὙγΘύ ΠΟΥ αὖ 568 ΟΥ̓́ΟῚ Ια πᾶ. 

1, νοῦς, νεώς, ἢ. 4 οἠἷρ [αἰκῖπὰ 
ἴο Ξϑηβ. πῶμϑ; οἵ, Τιαῦ. παυϊδ5]. 

2. ναῦς, Αὐὐίο 8δοο. ῬΙῸΥ, οὗ 
1, ναῦς. 
ναυτ-ῖϊκός. ἱἵκή, ἵκόν, δα]. 

[ναύτ-ης, “ 8. ΒΆΙΪΟΥ 7 (“ ΟΕ, ο;» 
ὈΘΙοηρίηρ' ὕο, ἃ ναύτης"; 6706). 
ΑΝωυαϊ. 
νέος, α, ον, 84]. (“Νον "; 

ὮΘΠ06) Οἱ Ῥϑυβοῃβ : Κομηρ. ΣΤ" 
ΟὈΠΡ.: νε-ώτερος ; (ϑ8.ρ.: νέ- 
ὠτᾶτος) [ςακίῃ ὕο βδϑῆβ. παῖα, 
ἐ  ἡρνν 5 8180;. “γΟΌΠΙ 2]. ᾿ 
νεφ-έλη, έλης, ἔ. (“Α ὑπίησ 
Ῥου δι ΐηρ ὕο ὑμο ΒΥ, ο7" αὐτηο-. 
ΒΡΠΘΙΘ᾿᾽ ; 6106) 4 οἱοια [ἀκὶῃ 
ο ὥΐδηϑβ, ημαδῆ-αϑ, “'ΒΚΥ, αὐπιο- 
ΞΡΏΘΥΘ᾽. 
νεῶν, Αὐὐΐο σ'θῃ, Ὁ]ῈΥ, οὗ 1, 

ναῦς. 
νὴ, ὃ Ῥδυίίοϊο, ρου. 8οο. οὗ 

ῬΘύΒΟΙ, διὰ ἀϑθἃ 1 αὐγοηρ' τ τ- 
ΘὐΙΟῊ5 : ρα, ὃν: ---τ νὴ Διά, γοα, 
ὃψ “ουδ; 7, 9. 
νῆες, Αὐΐο ΟΠ], ΡὉ]π7. ο 

. ναῦς. 
ντκ- ἄω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. (νε-᾿ 

νίκ)-ηκα, Υ. ἃ. δἃμᾶ ἢ. [νέίκ-η, 
“γοῦν 7 1. ΑοὐοΣ ΘΕ ῬΘΕΞΟΝΝ 
ἃ5 ΟὈ]θοῦ : κι. 70 ναη φιιὶδῆ, Ποη.- 
φι(6)".---Ὁ, 10 δι.")}α85 ἴῃ ἀοϊηρ ἃ 
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ΕΙΠΠ6585, δος." πταὺ 9, 11, ΞΌΡΡΙΥ 
αὐτόν αἴζογ νικᾷν. --- 2, Νοαυῦ. : 
Το δὲ υἱοίογίοιι8, (0 ὃ6 σοΟῊ ζιι67"07". 
Ν.Β. ΤῊ γχϑβϑηῦ 15 οἴψοῃ τιϑθᾶ ἃ8 
ἃ Ῥουΐ., ΤῸ λαῦδ σοΉ 6)" 66, 
νίκΏ, ἡς, ζ. Ῥ]οίΟ» . 
ντκήσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1, ΔΟΥ. 

οἵ νϊκάω. 
νικήσωμεν, 1. ΤΟΙ. ῬΡῬΙῸΤ, 

1. ΔΟΥ, 510]. Οὗ νικάω. 
νίκῳεν, ΟΠ. 8, ῬΟΙΒ. ΡΠῸΓ, 

Ῥ͵ΓΟΒ5, ομῦ. οὗ νικάω. 
νικῴην, Αὐὐο Ργ65, ορῦ. οὗ 

νικάω. 
νικῶμεν, σοὨ γ, 1. ΡΟΥΘ. ὈΙΟΥ, 

Ῥ͵ΙΌΒ. 580]. οὗ νικάω ; 8, 12, 
νϊτκῶν, ὥσα, ὧν, ΟΟὨὐΥ, Ῥ. 

ῬΙΌΒ, Οὗ νϊκάω. 
νομ-ῖζω, 1. -ἴσω (Αὐο -τῶ), 

Ῥ. ("ε-νόμ)-ἵκα, 1. 80 Υ. (ἐ-νόμ)- 
ἴσα, Υ. δ. [νόμ.-ος, “ἃ οπβύογῃ᾽᾽ 
1. 70 Ποῖα, ΟΥ οὐὔδογῦυθ, αϑ α Οσιιδίοηι. 
---2. ὙΥΠ8 ΟΡ͵]θοϊνο οἱδιιβα : 70 
αδοηι, ποῖα, οσοη δῖα)", ἱμῖηῖ, οὗο., 
ὑπαῦ βοῃιθύμίηρ Ὑ}11 ὈΘ, εἰς.---3,. 
ὙΥ10} βοοοηᾶ Ασοα.: 70 ἀφο, οἴο., 
ω ὑπηρσ ὕο Ὀ6 ὑμαῦ νη ΐοῖ 5. α6- 
πούοα Ὀγ ὑπ βοοοῃᾶ ἀοο. ; οἵ, 
4, 9.-αβ5.: νομ-τζομαι, ν. 
(νε-νόμ)-ισμαι, 1. ΔοΟΙ͂, (ἐ-νομ)- 
ἔσθην, 1. ἔν «ισθήσομαι. 
νομῖζων, ουσα, ον, Ῥ., ῬὈΙ68, 

οὗ νομίζω. 
γομίσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. ΒΟΥ. 

οὗ νομίζω, 
νόμ,-ος, οὐ, 1. [1ἴ0Υ νέμτ-ος ; 

ἴΓ., νέμ-ω, ““ἴἤο δδβῖρτι, ὩΡΡΟΓ- 
ὑΐϊοη ᾽᾽] (“ὙΠαῦ 10} 15 αεβὶρη θᾶ 
Ο7" ἈΡΡοΟΥἰοΠΘα ᾿᾿; ΠΟΠΟΘ, “ἃ Ιϑν, 
ΟΥ̓Δ ΠΔΠ60Ο ᾽᾽ 2 ὨΘΠη06) “4Ἅ τἰϑασθ, 
Εἰιδἰ0})}. 
νόος νοῦς. νόου νοῦ,1, “Π|ηπὰ. 
νῦν, «ἂν. δοισ [ἀκίη ἴο ϑ'δ 8. 

γι ΟΥ̓ π, "“ ποῦν ᾽᾽]. 
νύξ, νυκτός, ἴ, Νισλί; τοὺ 1, 

1 ἴῃ Ρ]πῦν, [ακίη ἴο ϑΐδηῃβ. ηίφα, 
“ἱροῦ ᾿᾿; παζίαην, “ ὉΥ Ηἰσῦ᾽᾽]. 

Ξενΐας, ου, 3. Χορίαδ; δὴ 
Ατοδαΐδ, οἱ 6 Οὐ ΟΤΘΘΚ ρΌΠ6- 

νΟΟΑ δϑ ΔΑ ΚΥ͂. 

ΓᾺ15 ἴῃ ὑπ6 ΔΥΤῚΥ Οὗ ΟΥΤῸΒ. 566 
1,2: 3 ον Σὰ 5 6.6) 
ξεν-ἵκός, ἵκή, ἵκόν, δα]. [ξέν- 

ος, “ἃ ΙΠΘΙΌΘΗΒΥΥ "] (“ Οἵὗἁ, Ο»" 
Ῥοϊοηρσίηρ ἰο, ἃ ξένος ̓̓  ; ΠΘΠ6Ο) 
ΟΥ βοϊάϊουβ : “ΤΠ 67 παν, ᾿ιἰ)")6α.--το 
Α5 βαρδί.: ξενικόν, οὔ, ἢ. Α 
2,16)" σΦ, α7), ΟΥ̓ Πιἰγ 66, 7ο} 6; α δοαν 
ΟΥ̓ 167) ΠΟ αὐ 168, 

ξέν: οςοὲὶ δὺ, ὯΔ.5.:ὄ 1 ΧΙΩΝ, 
7ιϊοηα.-ττ 2, Α 7ογοῖσηο)".---3,. Α 
᾿ιϊγ"οα βοϊαῖο)", αὶ 6) ὍΘ ΑἸ. 
Ξενοφ-ών, ὥντος, ΤΠ. ΑΓ )10- 

φρῬῆοη, ὉΠ βοη οὗ αὙὙ]]15, γγὰ8 ὈΟΤῚ 
αὖ Αὐμθηβ, δροιυῦ Β.Ο, 444. Τη 
ΘΑΥ͂Υ 116 Π6 νγὰϑ ὑπμ6 ἔγοπᾶ δηᾶ 
ῬΌΡΙΙ οὗ ϑοοζαΐθβ. [Ι͂ἢ Β.6. 401 Π6 
Ἰοϊηθα ἐπ Ὄοχρϑαϊθ! Δ ἴΟΤΌΘ 
ὉΠ46. ΟΥχαβ, δηα ννὰθ Ὀδηβηοα 
ΤγΌΤ ἢΐβ ΘΟ ΟἹ ὑΐ8 ἀοοοπηῦ. 
Ιηὴ Β.0. 896 6 εοχνυνοᾶὰ μὰν 
ΑΡΘΒΙΙα5. ἴῃ ἷθ Αβίαύϊο οϑρ- 
αἰσῃ, δηα ἴουρῃῦ δρεΐϊηϑῦ ἢΐβ 
ΟΟΙὑΥΥΤΠΘη αὖ ὑπ6 δύ] οὗ 
Οοτοηθα, Β.Ο. 894, ΚΒ ΡΒΟΟ ΠΘΕΟΙΥ 
6 γΟΒι ρα ΤῸΣΓ ΤἸΔῺΥ γΘαΥβ αὖ 
ΠΟΥ], ΠΟΥ ΟἸΥΙΏΡΐα, οὴ δὰ 
οδύαϊο σίνθῃη ἨΐΪη ὈΥ͂ ὕΠ6 1,806- 
ἀφο οἶδ; δηα ΟἹ Ὀρίηρ' 6Χ- 
ῬΟ]ΙΘᾶ ἔτῸμὰ ἰῦ ὈΥ ὕπο Τ]θη5. ΟἹ 
ΘΙ, δ κίηρ ναῦ ἢ ϑΡατχῦύδ, 
Β6 τοὐϊγθα ἤο Οουϊηνῃ, ΏΘΥΘ ΠΟ 
αἰρᾷ ἴῃ «οουιὺ ὑμ6 θοῦ γϑαῦ οὗ 
Ηϊβ5 ἄρο, ΤῺ6 σι πρ58 οὗ ΧΘηΟ- 
ῬΠΏΟΏ ΔΥ6 ποῦ ἔθ ; ὑπ6 Ὀδϑὸ ΚΠΟΥ 
οἵ ὑπμθηὶ Ῥοΐηρ ὑῃ6 ““ΔΠμδθαβίβ,᾽" 
τ Πού Π6 ἀθβουθα5. ὑπ6 ““ Βο- 
ἰτοαῦ οὗ ὑπ6 Τὴ ΤΒουβαμᾶ,᾽" ἴῃ 
ΠΟ. Π6 ΠΏ 561 ὈΟΥΘ 80 6]- 
βυϊησ 56 ᾧ Ραγῦ. 
Ξέρξης, οὐ, ἴὩ. «ΧΟΡ 268; 

Κίηρ οὗ Ῥρογξία, ψῆο ἰηνδαορᾶ 
ΑΥ̓ΘΘΟ6 ΣῈ ἃ ναϑῦ Ποθῦ. ΤῈ6 
ρησαροιηθηῦ 0 ΒΟ ἢ ΤΘίΘΥΘΠΟΟ 
ἰ5 846 αὖ 2, 9, 15 ὑπ αὖ οὗ βα]αχηΐβ, 
ἴῃ Ὑ ΙΟῺ ὑπὸ Ῥουβίδῃ Ποοὺ τνὰϑ (6- 
βύγου δα, Β.Ὸ, 480, 
ξύλ-ἵνος, ἵνη, ἵνον, δ]. 

[ξύλ-ον, ““οοῦ "] ΟΥ̓ φοοῦ, ἠιαα 6 
07 ᾿ττοοῦῖ, ἐὐοοάφη, «Γοο(-- 
| ξύ-λον, λον, πῃ. [ξύ-ω, “ἴο 



νΟςΓ(Α δΔΑΑΥ. 

ΒΟΥΔΡΘ 0)" "1846 (““ Τηδὺ νΐοἢ 
ἐπ ΒΟΥδῃϑα οὐ" ῃ]δηοᾶ᾽" ; ὨΘΠ06) 1, 
ΤΊηιθο7" ΤΟΥ Ὀα Πα! ηΡ5.---2, Ἰγοοᾶ. 

1. δ, ἡ, τό, ἀοῆηΐϊθ αὐύϊοϊθ, 
Τὴ: 1. ὙΥΓΠΠ Βϑαθθῦ.: 8. : (8) 
Τὸ φροϊηῦ ουαὖῦ ΞΟΙΠ]6 ῬΘΥΒΟΙ, ὑπϊηρ, 
οἰς., ῬΘΙΟΥΘ τηθηὐ]ομθᾶ : --- τοῦ 
παραδείσου, ἱδοραγξ, αὖ 2, 1 νοϊηὺδ 
ὉΟ ΥΡΟΘαἢρ' παράδεισος, α»ραγᾶ.-- 
(0) Τὸ ἀρηοίθ δοσηθυῃϊηρ ὈΘΙοηδ- 
ἱπρ' ὕο ὁΠ6 ;--αὖῦ 1, : τοῦ βίου, (ἴδιο 
ζϊγ76 9.7, 2 αγῖι8, 1.8.) μὶδ {176 ;--τὰ 
ὅπλα, ἐμιοῖγ" αὐ Ὧι; 2, 2.--Ὁ. 1 
ῬΘΥΒΌΠ8] ΠδΙηθα οὗ ἰηᾶὶν!αμ815 : 
Τὸ ροϊηῦ ουὺ ὕμ86 Ῥϑύβοῃ (8) Α8 
ὕΠ6 ΟΠ6 78ὺ ὈΘΙΟΥΘ ΒΡΟΚΘΗ οὗ :--- 
Κῦρον μεταπέμπεται. «-. ἀναβαΐ- 
νει ὃ Κῦρος,1, 2; πέμπει Λύκιον 
.Φ..6 ὁ Αὕκιος ἤλᾶσε, 10, 14: 18.---- 

(Ὁ) Α5 αἰδυϊηρ ϊβηθα, ἔγοπι ΟὔΠΘΥΒ 
οὗ 6 58:16 816 ---- ̓ Αρίστιππος, 
ὁ Θέτταλος,], 10 ;---ἰΤρόξενον, τὸν 
Βοιώτιον, 1], ΠΤ .--ο. 0 865 
οὗ Θομππέσίθ5 ΟΥὁὨ οἰὐΐθ5 (8) Βοίου- 
τἱηρ ἤο ἃ Ῥγϑυίοις τηθηὐϊοη οὗ 
ὉΏΘΙΑ.---(Ὁ) ΤῸ Τη80κ ὑπο 85 
ψ611 Κπονψη δηα ἴβτηοιϑ.---2, ΤῊΘ 
πραΐ, αὐῦ. εἰηρ. ἴῃ σΘοΟΙ  ὈΪηδύϊοη 
τυ ἃ ποαῦ. 8464]. 81η6΄. ΤΘΡΊοβθηὐδ 
δι) αιρβύγϑοῦ ΠΟΊΗ :---τὸ ἄδικον, 15:- 
7μδέϊοο; 8.16 :---τὸ δίκαιον, }ιειδέϊο ; 
9,19; δ ΜῊ δι]. ΡῬῇαγ. δθᾷ 
5 51 Ὀϑῦ. ὕο ἄθηοῦθ᾽ [Π8 ΨΉΟΙΒ οὗ 
0} οἶα85 βρθοϊῆρα ΌΥ ΒΆΝ. ογᾶ, 
--ά. ΤῊΘ πϑαῦ. ἀγῦ. Βίηρ' 15 Ἰοϊηθᾶ 
ἕο δὴ ᾿ηδηϊῖνα πηοοᾶ ὕο ΤΟΥ ἃ 
γΘΥΌΔ] ποῦ :--τοῦ ἀθροίζειν, 97 
ἐμ οοἰϊοοίίηρ ; 1, 1.---5. ᾿ΤῺΘ Τη880. 
(ΟΥ ἔθη.) αὐῦὺ. 99 νῦ θη. οἵ 
06 Ὡ8Π16 οὗ ἃ. Ῥούβοῃ ἀθποῦοθϑ ἐμ6 
500) (ΟΥ ἀατμο) ον) οἵ 5 8. Ρ67- 
ΒΟΏ.--δο. ὙΠ ρατγύϊοϊ ]65 τ αὐ. 
ἷβ αἰἱ, λθ, ϑῦο., υῆο; οὯ6, Θὖο., 
τὐῇο: --τοὺς φεύγοντας, ἔδο86 τ0}.}0 
Ἶοο, 1.6. ἐμ6 γμωρσὶξιυεδ, ΟΥ οχϊϊθ8; 

, ;- --τῶν ἁρπαζόντων, ΟΥ ἰδοδ86 
τὐἢο 1τὉὉΌ67}6 ρίμρηαογῖη, 1.6. 077 ἐδα 
»ϊιναθ)"6)»5; 10, 8.---.-τἡ7, ὙΠ οδΥ- 
ἀἴη81 δαϊθοῦϊνγοβ ὕο σὺ ἃ ΠῸ11- 

«Χορ. 1, Ξ 

129 

Ῥ6Γ ἀθοϊβίνον :-τοὺς δισχιλίους, 
ἔσο ἐμομιδαπαᾶ; 2, 9 :-τὰ εἴκοσι, 
ἐιυοηίῳ; 1, 10, ἜΥγ τ ΜῈ ΑανοΥ 5 
ΤΟΥΙΏῚΒ ἃ. ΑὩ δα]θοῦνγϑι ΘΧ ΡΥ 65- 
βίοη :---ἀὀπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιω- 
τῶν, ὃν ἔδιοϑ6 Γ᾽ ἐ}:6 ορροϑῖίο ρατγίν 
αἱ ἢοΉϊ6 (. 6. ἴῃ πῖβ οψῃ οἱ υ) ; 
1, 10;:--τὸ ἔσωθεν (δο. τεῖχος), 
ἴδ ἐπ, 67) (ισαϊι) ; --- 1τἡὸ ἔξω (80. 
τεῖχος), ἐδ οτιέθ7" (ιυαϊ1). 4, 4.--- 
Ῥ. Α ΟΟΙΡΙΟΧ ΠΟ. ἔτι πάὴς 
οἴκοι, ἔμοδα αἱ ΠΟΉϊ6, 1.6. ἔη, ᾿ῖ5 
οιῦγν οἷΐν.---Ο. Μαβο. αγῦ. ΡΙΌΥ. : 
δ. ΠΕ σύν μὰ δῦ. οἵ ὑμ6 
ὨΔΤΩΘ Οὗ 8ἃ᾽ ΡΟΙΒΟΏ, ΟΥ̓ ἃ ῬΙΟΏ. 
ΥΟουυηρ ὕο ἃ ῬΟΥΒΟΙ, αἀθηούθϑ 
ὑπῶῦ ΡθυϑΟἢ 5 [ΟΠΟΥΨΘΥΒ, αἰὐθηᾶ- 
διῦβ, δίς. : ---οὗ σὺν αὐτῷ, (ἐ)6 
οη65 εὐἰΐ7, ἴηι, νἱα. Μϑποη ; ἱ.6.) 
μϊὶδ 7οϊ[ϊοιυ67,5, οὔο.; 2, 16. --᾿.- 
ὙΥ1} περί ΟΥ̓ ἀμ δηᾷ ΑΘΟ. οἵ 
ῬΘΥΒΟΙ, ΟΥ̓ ῬΙΌΏ. τοίου ησ το 8, 
ῬΘΥΒΟΩ, ἀθηούθα ὑμαῦ ῬοΥΒΟΠ ΒΞ 
ΤΟ]]Ονν ΟΥ̓Κ (οι θῦϊτηθ5 ὑα Κὶπρ᾽ 4150 
νυ Ϊη ἰὔϑ τηθϑηΐηρ ὕΠ6 Ῥϑύβοη 
ἨΪΤη561) ; 566 8, 21.---10. Νααῦ, 
δῦ. ῬΙυΥ. οἱ ποα ὕο ῬΥΘΡ. δηᾶ 18 
οαβο: 706 ἐπίησα:---τὰ οἴκοι, ἐδ6 
ἐμηη8 αὐ ΠΟΉ16, 1.6. ἴῃ ὑΠ6ὶ} ΟΕ 
σου ὐΥΥ ; 7,4 [φΚίη ἰο ὥΐ8η8. δα, 
Ξ οπΘ6᾽" ; δηα ἕῶ, ““ἶπ6. Επος 102}: 

2: ὧν ἡ. τό, ἀοῃομβῦῦ. ῬΤΌΗ. 
6, 8}, ἐὲ:---Ὃὀ μέν... ὃ δέ, με 
ΟἼ6.. «- «ἰδ6 οἰλμο)";---οἱ μέν... οἱ 
δέ, 8ΟΏ16.. «-. {μι οἶι67.8; 50 τὰ μέν 

ἕῳ Τα δά. οηέβ ες {7,6 οἱ 67,8; 566 
8.150 μέν. 

8. ὅ, που. δηα πραῦὖ. 800. ΒΙηρ,. 
οἵ ὅς. 
ὀ-βολός, οὔ, τὰ. [Αὐδῖο ἔοτηι 

οὗ ὁ-βελός-Ξ βέλος, ῃ. “8. ΤηΐΪ55116, 
ὃ ΘΆΡΟΝ ἡ: νὰ ρομᾶρυ 
Ομδηρθᾶ, δηἃ ο 85 ἃ ΡΙΌΠΧ] 4ἢ 
οοῖ ; ὃ ΟὙΘΘΚ οοἷῃ νγνουῦῃ βουηθ- 
ὑπῖηρ᾽ το 6 ὕμϑῃη 136.---Ν. Β. ΤῊΘ6 
ψγοτα ἴα Βῃρροεθα. ἴο πᾶν Ὅθθη 
ΟὈὐδῖμρα ὈΥ ὕὑμῃθ οοΐῃ δαγυϊηρ 
ὈΘΟη 5ὐαυρθα τυ ὑπ6 ΠΡΌ ΤΟ οἵ 
ὃ ΒΡ ;---δο, 4180, ὕπ6 αἰπλ. ὀβελ- 
ίσκος]. 

ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε, Ῥτζόοῃ, 4ἅ6- 
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τη βῦ". [018 ἀἀοΠΟΠ ΒΟΥ. ῬΙΌΠΗ. 
ὃ' 4Π15.}  ᾿οὐο!ὑΐϊαᾳ δέ). Ζ ἐς 
ῬΘΥΒΟΙ ο7᾽ ὑπῖηρ ; ἐλιὶδ Ο.6. ἢ.67᾽6.-τ-- 
Α5 Κιιρδῦ. οὗ 8411] βροηᾶουβ δηᾶ 
ΠΠΠΘΥΒ: 116, 56, τέ; {μέ686, ἐδι686 
ἐμῖησϑ. 

δδ-ός, οὔ, ἢ. (“Τὺ νῃ] ἢ 
ΔΡΌΡΙΌΔΟΠΘΒ, Ο07᾽ ΤΟΥΠῚΒ 8ὴ 80- 
ῬΙΟΔΟΏ,᾽ ἴο ἃ Ηῖδοθ; Ὠ6Πη06) 1, 
Α ττραν, γοαΐ, ραΐλ :-τ-ττὴν ταχίστ- 
ἣν ὁδόν, δῃ ἐλ6 βροοαϊοϑέ ἀραμ; 2, 
20 : Αοο. οὗ ““ Μοδϑβιιτο οὗ ϑξρδορ᾽᾽ 
[5.997 ; οἵ. ῬΥΏΘΡ, ὃ 102, (2).--- 
2. Α ττηαῦ, πιοῦῖ, ηἠιείμοα.---8. Α 
ηια»ε}ι, οαροαϊίίου, [κίη ὕο 'δῃβ. 
χοοῦ 5Δ}0, ““ἴο ΔΡΡΥΌΔΟΙ ᾽. 

ὅ-θεν, ϑἂἅν. [ὅ-ς, ““80, 
τ ΠΟ ἢ "ἢ; θεν, ᾿ΠΒΘΡΑΥΔΌΙ6 Ρατῦ- 
1016 ἀοπούϊηρ “ἔσο .7 (“ ΕΊΟΙῚ 
Ὑνπΐο ὃ; Π6η06) Ἰδλοφρ: :-- 
ὅθενπερ, Ἰσϊιόπςο, ἐπαορα. 

1, οἷ, γηᾶδο. ΠΟΙ. Ρ]ΠΓ. Οὗ ὁ. 
2, οἵ, τπῖαβο, ΠΟΙ]. Ὀ]Ὲ1. Οἱ ὅς. 
ὃ. οἱ, δα. βἐπρ, οὗ οὗ 1: 1. 
οἶδα : 5668 εἴδω. 
οἴει, ὦ. Ῥ615. βίηρ. ρύϑβ, ἰηᾶ. 

οἵ οἴομαι. 
οἴκ-ἄ- δε, δα]. [οἷκτ-ος, “8 

Ποτιβθ, ΠΟΙῚΘ ̓ ; (α) ; δε, ΘΟ 10 
ῬΑΓΊΙΟ]6 τῷ τῆρόξ; “ἐ φονγαγαβ 7 7ο-᾿ 
τρα} 18 ΟἼ16 8 ̓ιοιιδ6 ΟΥ ΝΟΉΙΟ; ᾿οῆϊο- 
“αὐ ας ;-τοῦ ἢ, 2, ἰῦ Τθᾶ5 “00 
ὑπο οὐ ΘΟΌΟΥ "ἢ; 80, 7, 4, 
εἰς. 

δίκ- ἐω (-ῶ)..: ἢ, .-ἥσω,. Ῥ. 
(ῴκ)-ηκα, ν. Ὡ. δ ηᾶ ἃ. [οἴκ-ος, 
“Ὁ ὨΟΙ56᾽] 1. Νραυΐ, (ἼἸῸ 
ῬΟΕΒΟΘβ, οίς., ἃ ΒΟΙ86 ᾿ ΠΟΠ66) 
ΤῸ ἀισοὶ!, [ἴυ6.---2Σ. Αοῦ.: (“Τὸ 
ῬΟΒΞΘΒΒ, εἴς., ἃ Ποῖθ6 ἴῃ 0)" αὖ ἃ 
ῬΙαοΘ᾽ ; ΠΘη66) 10 
Ῥαββ. : οἰκ-έομαι (-οῦμαι), 
Ῥ. (ῴκ)-μαι, 1. 80Υ. (κ)-ἤθην, 
ἔ, τηϊᾶ, ἃ5 Ρᾶ85. -ἥσομαι, 10 δὲ 
Ἰηπανιίοα (ἃ58 ΟΡρΡοβοᾶ ἰὸ ““ἀ6-᾿ 
βουύρα ᾽᾽). 

οἰκ-ο-δομ»-έω (-ὦ), ἢ. -ἥσω, 
1. ΔΟΥΙ͂, (ῳκ- ο-δόμ)- τσα.Υ͂. ἃ. ΕΝ 
οὐκτο- -δεμ- οὐ ὐΥ οδδακοδ) Ὁ“ 
Ὠοῦβρ ̓ἢ ; (09) σοῃηρθοῦϊηρ' ἘΣ Ὶ 
δέμ-ω, ““ὕο Ὀυϊὰ ᾽ (“Τὸ θυ] 

ἑημαῦϊί. -τῦ 

Οζα. δῦσα ΝΥ. 

ὃ ΠΟΙΙ56 ἢ ; Π6Π66) 7Ὸ διεϊϊα, γαἴδβε, 
6» 6εΐ, οοηδίγ"μοΐ, οἵο.---Ῥα55.: οἷκ-, 
ο-δομ-έομαι (-οὔμαι), ν". 
(ῴκ-ο-δομ)-μαῖι, ξαῦ, -ηϑήσομαι. 

οἴκ-οι, ἅν. [οἷκ-ὸς, “ἃ 
Βοιιβθ ἢ 1. Αἱὲ δλοΏιο. ---2. 75 
οπε δ᾽ οὐῦ οομπΐγν, οἷο. ; 566 
δγῦ. ὁ, ὯΟ. 10. 

οἶκ-ο- νόμ.- -ος, ουὅ, ἴἢ. [{ῸΥ 
οἰκ-ο-νέμ-ος ;Σ ἔν, οἶκ-ος, “8 
Βοιῖιδ6 ᾽᾿ ; (ο) σοῃῃρούϊηρ σγοῦνοὶ : 
τέμ-ω; ἀρ τη ΠΡ ̓̓ (““ Ηοτιβο- 
ΠΕ ΡῸΥ ᾿᾿: ΠΘΠΟ6) Α4Ἅ ῃιαηαρο7"' 
οἱ Ῥαῦηο Ὀαβίηθεβ, αν αὐἀηινὶηϊ8- 
ἐγ" α.0}". 

οἶκ-ος, ου, τη. (“ ΤΠαῦ ννΐοἢ 
κν πππιὐὐγι.......ΧΨ.0.............ϑΨὕὍᾧὃ90.0.ΧΟὕὔἦϑν5...0.ὍΧό0..Χ.Χ7Σ΄..ὕ.5....0..0...0... 

5. 1 Πα ὈΙοα᾽ ;; ΠΘΠ06) Α λοιίδα 
[κίη ὕο ϑὅδϑηϑβ. συϑς α, “ἃ Ποιιβο᾽ ; 
ἦν χοοῦ γις, “το 51ῦ ἄονγη᾽" ; οὗ. 
Ταῦ. ““νἱο-τι8᾽]. 
οἰκούμενος, ἡ; ον; Θοῃΐγ. Ῥ. 

ῬΥΘΒ. Ρ888. οἵ οἰκέω. 
οἰκοῦντες, Π]ᾶϑβΟ. ΠΟΙ, ΠΥ, 

οὗ οἰκῶν ; 866 οἰκῶν. 
οἰκοῦσι, ἃαῦ. ΡΙΌΤ. Ἰηδιϑ0, οἵ 

οἰκέων, ὧν, Ῥ΄. ῬΓ65. οὗ οἰκέω. 
οἰκτ-είρω, ἔ, -ερῶ, Υ. ἃ. 

[οἶκτ-ος, ἐς γΙὺγ 7] Τὸ ρὶΐψ, αν 
(ΟΡ αι 551 0Ὴ ΟἾ. 
οἰκῶν, οὔσα, οῦν, οομὐγ. Ῥ, 

᾿ῬΧΌΒ, Οὗ οἰκέω. 
οἶμαι ; 566 οἴομαι. 
οἶνος, ου, τ. Ἡη6. 
οἴοιτο, 8. ῬΟΙ5. Β'η5. ῬΙΈΌΒ. 

ορῦ. οἵ οἴομαι. 
ο-ἴτομαι (οἴμιαι), ἱπιροτγέ, 

ῳόμην, ἢ, οἰήσομιαι (ἰαὔοι' οἰηθήσο- 
μαι),. 1. 8δ0Υ, ὠήθην: 170 ἱμίηζ, 
ἰηϊασίηε, δ ΡῇῬοϑέ, οἷο. [κίῃ τὸ 
55. ΤΟΟ 1, “ ἴο ΡῸ,᾿ ψΒῖοὴ υἱὺ ἢ 
Ρυφῆχ αὐὰ Ἄδμοτο ΤΟΡΙτοβοηϊρα Ὀγν 
0), ΥἱΖ. ΑΥ̓ΑΓΊ, α5 ὑμθ. ἴοτοο οἵ 
“0 σΟΙΒ᾽ θυ, Ὀο] ον ᾽]. 

τς οἷον. αν. [ΔανογΌ 1] ποιῦ. οὗ 
οἷος, "“ 5110 }} ἃ5᾽᾽] [ἢ ΘΟ ΡΔΙΊΒΟΊΙΒ : 
Ἂς, Ἰζοαϑ, μὲ αϑ. 
ὀῖος, ἄν ΑΛ. ἀντ θυ ΠΕΡῚ 

αϑ, ΟΥἨὨ δμοῆι "ο» ΟΥ̓ ἀϊπα αϑ; ̓ π-δὖῦ 9, 
18᾽ νι ΘΙ ϊο περ :---τοῖος .. - 
οἷος, δοῦν «ὦ... ἀδὲ (8) 485 Θεδῦεῦω: 
οἷα, ων, 1). ἼΡΙαν, ϑ'μο]ι ἐμ δ «8. 



νΟΟΩΑ ΒΟΖΑΔΜΥ. 

--(Ο) Ῥῆγαβθ οἷον τε, οϑείδῖο. 
--Ό. ὙΥἱ Τηΐ.: (“ΒΟ 88 ἴῸΓ 
Ὅο." ἀο; δἴδι.. 1.6.) ΤῈ, δι αδίο, 
αὐαρίοα, Ρ)ΌΡΟΥ' ἴου ἀοΐηρ' ο7" ἴο 
ἃο, εἴς.---2. ΟΥ̓́᾿αΐ δογέ ΟΥ ἀϊπα; 
εὐπαΐ 50} οὗ, Θοὔο. 
οἴχομαι, ἢ οἰχήσομαι, Ῥ. 

ᾧχωκα 8ηἃ ῴχημαι, ν.Τηΐα, ᾿γτορ.: 
1. 70 δὲ σοηι, ἰο μαῦὸ αδραγίεα.---- 
2. ὙΠ Ῥαγῦ. ὕο ἀθηούθ 501η6- 
ὑπΐηρ ταρίαϊν ἄομο: --- ὅτι. ..- 
οἴχοιντο διώκοντες, (ἐμαί, ριι7"- 
διύίηρ. μον τ0607)6 σοηα; 1.6.) ἐμαΐ 
ἐδλον 1676 9006 ἴγν ἱηιηιοαϊαίς }147"- 
φωΐξές..10; ὃ. 
οἴχοιντο, 9. ῬΘΥ͂Ξ. ὉΠΟΥ͂. ΡΥΘ65. 

ορύ. οὗ οἴχομαι. 
ὠκν-έἔω (-ῶὥ), ἢ. -ἥσω, 1. ΔΟΥ. 

(ῴκν)-ησα, Υ. Ὡ. ϑαδβιμς «ς Ἤρρὶ- 
ὑδύϊοῃ, ΟΟΥΤΑΡΪΟΘ . {ΠῚ 0.6 ἰδ 
Ἁ βϑεαΐα οὗ ὄκνος ̓᾿᾿ ; Π6η066) 1. 70 
δ) ῖηλ 7γ0Ή1 ἀοίηρ, Εἰς.;} ἰο δεϑῖ- 
ἑαΐε ἰο αἀΟ, εἰ2.---.. 10 δὲ αἰαγ7ηιεα 
ΟΥ αὐγαϊα. 
ὀκνοίην (Αὐδίο ρῥγθβ. ορὺ. οἵ 

. ὄκνέω) ἴογ ὀκνοῖμι ; 8,17. 
οκτ-α-κόσϊ-οι, αι, α, ΠΩ. 

τα]. ἰσμέ πιραγοαὰ [ὸκτ-ώ, 
“ἰρηῦ᾽ ; (α) οΘοπμηῃηθούίϊηρ' ΟΕ] ; 
κόσι-οι ; 8668 τριακόσιοι). 
ὀκτώ, στη. 84]. 

Εἰρὴξ [8κῖ ἴο 88. 
“ς εἱρῃῦ᾽᾽. 
ὄλ-εθρος, έθρου, τη. [λ- 

λῦμι, “΄ἢ΄ο ἀερίτου (“ὁ Τῃδὺ 
ὙΠΟ ἀΘΘΙΓΟΥΒ᾽" ; ἤΘΩΟ06) 2)6- 
δέγμοίϊολ. 
ὄλϊγος, ἡ; ον, 8]. Οἱ πυπη- 

ΌΟΥ : ϑηιαϊ.----Ῥ]ῸΣ. : Ζεῦ :-- οὐκ 
ὄλιγοι, Θὔο.;, (ποὲ 7έιῦ, 1,6.) ϑευο- 
γαῖϊ; 5686 τὺ, οὐ. 
δλκ- -ἄς, άδος, ἴ, [[οΥ ἑλκ-άς ; 

ἔν, ἕλκτω, “ἴ0 ΟΥ̓Δ ο07᾽ ἅγαρ 
(ὙΠ 0Π΄᾿ ἰ5. ἀλη Ο 
ἀγαρρσοα  ; μθῆοθ) ΟΕ βῃηΐρϑδ: 
Α δμὶρ ΟἹ διιγ 161}, ΟΥ τπι67 Παγίηχαηι, 
Ξ Ὀαοΐηρ ὑονγϑᾶ. 

ὅλος, η, ον, 84].: 1. Ῥγλοῖο, 
εγιεϊγ 6, οογηρίοίο.----2. ΤῸ ϑάγουὺ- 
1ἴ81 ἴογοθ : Ἡλοίζη, αΤίορσοί ἢ 67", 

160]. 
αδ)ίαη, 
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οὗο. [κίῃ ὕο ὅδ. δαγυα, ““ 811"; 
ὁ ὙγΠ0]6, Θηὐ 6 ̓ . 
᾿Ολύνθ-ἴοι, ἴων, πὶ. Ρ]π. 

[Ὀλυνθ-ος, ““ ΟἸγΗΠ 15. ὦ ΟἷἐγΥ 
οἵ Μεοραοῃΐα} Οἰψηίμιαη. 
ὁμ-ἄλός, ἅλή, ἅλόν, 86]. 

Ενοη, ρίαϊη, ἴουοῖ, Παξ [αἰκῖῃ ἴο 
Ξὥϑη8. δακ-α, “6υθῇ, ρίδίῃ ᾿" : 
ὙγΏΠΘΠΟΘ, 8150, ἴῃ ὑΠ6 τηθϑηΐϊηρ οὗ 
“ΒΘ Π6,᾽᾽) ΟΟΤΊ65 ὁμ-ός, “ΟΠη6 8Πᾶ 
ὕΠ 68 5816 ᾽. 
ὁμᾶλ-ὥς, ϑδᾶν. [ὁμαλ-6ὄς, 

“ἔργ  (““ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ὑῃ6 ΓΘ Υ 
οὗ ὕὉπΠ6 ὁμαλός ᾽ ; Πρῃ66) Οὗ δὰ 
ΘΙΎΩΥ : ἰυφηϊψ, ἴγν {ἴη6. 

μοί-ως, ἅν. ([ὕὅμοι-ος 
“1Κ6] ((“ ΑΥ̓ΟΥ ὑΠ6 ΤΏ ΔΏΠΡΘΥ οὗ 
[68 ὅμοιος ̓; Π6Π06) 7.) {6 ἠναπ- 
516}. Θᾳμαῖψ, οὔο. 
ὁμολογ-έω (-ὦ), ἔ. -ἥσω, 

Ρ.(ὡμολόγ)-ηκα, 1. δοΥ. (ὡμολόγ)- 
σα; Υ͂. ὃ. [ὁμολόγτ-ος, ““ ἀϑδθοηῦὺ- 
1π|Ρ.3}: 0 ΠΠ} 0. θ θὲ: δμόλογος, ἡ: 
Ὦ6η66) 70 αἴΐϊοιυν, ααηυνῖέ, σοη 7 ε88, 
-- Ραβ85.: ὁμολογ-έομαι (-οῦ- 
μιανν), Ρ. (ὡμολόγ)-ημαι;, 1. 8ΟΥ. 
(ὡμολογ)-ἤθην, 1. ἔαῦ. -ηθήσο- 
μαι.- 
ὃμ.-ο-τράπεζ- -ος, ον, ϑιᾶν, 

[ὁμτ-ός, “ἐ {6 βϑιηθ᾽): (ο) οομῃπηθοῦς- 
ἴηρ' γΟΥΘΙ ; τράπεζα, “8. 8.016] 
(" ΒΘΙΟΠΡ ΩΡ; ὕο ὕπΠ6 βΞϑ6 16 ᾽᾽; 
ὮΘΏΟ6) διὲέῥίη, ΟΥ̓ ἐαΐίηρ, αὐ ἐδ6 
δα, 6 ἰαδῖε. 
ὅμοθ, ἐᾶν. [δᾶἄνουθίαὶ ποιυῦ.- 

σ6ῃ. οὗ ὁμός, 85. ἃ ΡΌΠ. ΟἵὗὨ Ρ]806] 
(Αὐ ὑμ6 βδπιθ ρ1806᾽" ; 6106) 
Τοσοίἢ)". 

ὁμ.-ῶς, δᾶν. [ὁμ-ός, ““6απ81᾽} 
1. Πᾳιαϊζῳ.---2. ον} αἴτίμαί, πδὺ 67 - 
ἐλοῖ6885, δἰ, Ὠοισουθ7., 

ὄ-νο-μα,, μᾶτος, π. [70] ὁ- 
γνο-μα ; ἵν, τοοὺ γὙψνο, Βῃοσχῦ ΓΟΥΤᾺ 
Οὗ γνω, ΨΏΘΠΟΘ γι-γνώ-σκω, 
“ἐο ΚΗΟΝΝ,᾽ νυ ἢ ὁ 85 ΡιθΗΣ ; οἵ. 
Ταῦ. πο-Ἡλοη, ΤοΥ σηο-Ὡ 16} ( ΤῊΘ 
ὑπίηρ ΏΪΟΠ ΒΟΥΥΘΒ ἴῸΥ Κηον- 
ἰηρ᾽ "8 οβμήθοῦ ὈΥ ; ὨθΠΟ06) 1, Α 
ἨΘΏΉΏΙ6 :--τόνομα, α8 ἰο ΟΥ̓́δΨ παΉΊ16; 
Ὁ, 35.5. ἅ, 4. οἷρι». ΑΘος Εν 8: 

᾿ς 2 
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βρϑοὺ ᾽᾿ [ὃ 98] ; οὗ, ῬΥΐγΊΘΥ, ὃ 100. 
--2. Ναηιο, γαῖ, γοριμίαζϊον, 76- 
ποιῦῃ. 
ὄνος, οὐ, β. : 1, Ἅπ α85.---Φ2. 

Α ηνἱη-δίοηο; Ὀὰὺ ψΠΘΌΠΟΥ ὑπ 
ὌΡΡΟΥ͂, 07) ἸΟΥΥΘΙ, ἰ5 ἃ οοηὐχογογῦθα 
Ῥοϊηΐ. 
ὄντα,, τηδ50. 806. Βίηρ. οὗ ὦν ; 

1... 
νὐθξις : οὖσαι, ὄντα, εἰος., Ὀἷατ. 

οἵ ὦν, οὖσα, ὄν. 
ὄντος, ὁ ὄντι; 8566 ὦν, οὖσα, ὅν. 
ὅπη, δᾶν.: 1. Ἐ7λ6) :---ὅπη 

ἄν, ΡΠ γ υο1". -- Ὥ. 1π| τὐπαί ταν 
[οἰ θμου 8 Δαν  ὉΪ4] ἀδῦ. οὗ ΟἾ50]. 
ῬΥΟῺ. ὁπός ΞΞ ΟΌΒΟ]. πός, δκίη ἴο 
ϑϑηβ5. ζα. “ὙΠῸ ὃ ; οΥὁἩἁΙοηρύη- 
ΘηΘΩ ἔΓΌΠ πη ]- 

ὄπισθεί(ν), δᾶγ.: 1. δΒοπίηπα; 
-- αὖ 7, 9 νἱῦῃ ἃ (ὉἸ15. 56η.---2. 
Οἵ δὴ ΔΥΤΩΥ : ἤη ἐλ 7667". 
ὁπλ-ίζω, ν». (ὥπλ)-ἵκα, 1. 

ΒΟΥ. (ὥπλ)-ἴσα, ν. 8. [ὅπλ-ον, 
“ἃ ΘΔΡΟΙ᾽] 1ς Αοὔ,: 70 7.ιι)"- 
η ἴδ]. εὐἰΐ τὐσαροηδ, ἰο αἸ)γι.----ὦς 
Ῥαββ. : Ὁ. (ὥπλ)-ισμαι, 1. ΒΟΥ. 
(ὡπλ)-ίσθην: Το ὃὲ 7χιρηίοηοα 
«οἰϊῃ ἩΡαΡΟΉ8, ἴο δὲ αν ηεά.---8. 
Μιὰ. : ὁπλ-ίζομαι. ἢ. -ἴσο- 
μαι, ἰαΐο «Ἰοῦμαι, 1. ΔοΥ. (ὡπλ)- 
σᾶμην, ΤῸ αν ΟἾ θ᾽ 5 δοζ7, ριι οὐ 
αἾ͵1Οοῖ᾽", οαιῖρ οι 6᾽5 5617. 
ὁπλ-ῖτης, ἴτου, ἴῃ. δά]. 

[ὅπλ-α, ὈΙΌΓ,; 566 ὅπλον, 50. 2.} 
(““Μϑᾶάβ 9ῸΥ ὅπλα᾽" ; Ποηῃς6) Οἵ 
8] ΘΙΤΩΥ : Ποαυμν-ανηιοα, ἐπ γε 
αΥ ΠΟΊΑ", το Α5. ϑαθρβῦ. : ἢ. 4 
Πεοαυγ-α»ηιρα 8οϊαῖο), ἃ5 αἰβύϊηρ- 
τὐἰβη θα ἔΥο ὑμ6 Ἰρη ῦ-Δυτηθα ; ἃ 
γαη ων Χωῖϊὶ αὐτο; α πορϊτίο, 
ΞΟΙα ΟΥΒ οὐ ὑπ ἰβ οἱα55 ὑνοΥ6 δα ῃ- 
γοαὰ νυ ΠοΙπιοίθ, Οὔ ΓΆΒΘΟΒ, 
ΒΎΘΑΥΟΘΒ, ἃ ἰΔΥρῸ βΒῃϊ16]α οονοῦθα 
τὶ Ὀγα55 δηα γοδοῃϊηρ αἰ πηοϑῦ 
ἴο ὅπ ργομπαᾶ, ἃ ἸΟΩΡ ΒΡΘΔΙ ΟΥ̓ 
ῬΪΚΟ, δια ἃ 5βυυοσα. 
ὅπλον, ου, Π.: 

Ρίοηιοπέ Ὁ, ταῦ; 
ὩρραΡοΊ.---2, ῬΊαΓ. : 
ΒΘΏΘΓΙΆΙ, αἰ). 
ὁπόσος, ἡ, ον, 86]. [οἰ ΠΟΥ 

Ἧ., Μη 4:.- 
απ οἤοηδίυε 
Ἰγοαρολιδ ἴῃ 

ΝΟς(Α4. δύ Α Υ͂. 

ΕΥ, ΟἾΒΟΪ. ὁπός (866 ὁπῆ) ; ΟΥ 
ΙΘηρσ  ΠΘΠΘ ἔΥΌΠ πόσος] 448 πιαὴ 
α8, ἢοῖῦ ηαΉΨ. 

ὁπότ - -αν, ΟΟμΪ. [ςὁπότ-ε, 
“«Π6η" 9: ἀν, ἴῃ ““ἰπαοδηϊίθ 
ἔοσοθ᾽" Ἡγμοηεῦον, ὉΠ δοουθ7", 
ὁπότε, βἄν. [ΘΙΌΠΟΣ ἔτ. ΟἾΞΟΙΪ. 

ὁπός (866 ὁπῆ) ; ΟΥ Ἰοπρίμοηρα 
ἔν. πότε] Ῥγδθη. 
ὅπου, δᾶν. [οἰῦπου ἘΓ. ΟἾΒ0]. 

ὁπός (5866 ὁπῆ); ΟΥ ᾿ἰϑυρύμποηρα 
ἔγ. ποῦ] ἩΓΔ678 :---ὅπον ἄν, 1τ0}10)»6ὸ- 
Θυ67", 
ὅπως, εαἄν. [οἰῦῃου τ. ΟΌΒΟ]. 

ὁπός (866 ὁπῆ) ; ΟΥ̓ ΙΘηρΡ.ΠΘηΘα ἔΥ. 
πῶς] 1. 75 υαΐ τὐαὰ, ἐπ τὐπαΐ 
ὨμαΉ 67" ; πον;.---2, ἵμαΐ, ἴηι ΟΥ̓ 16)" 
ἐμαΐ. ---. 8, ΤΡαί, διιέ ἱμαί: --- οὐκ 
ἔστιν ὅπως, οὐκ, 7ὲ ἐξ τηιροδεῖδίς 
ἐμαΐ ποΐ, ΟΥ διμιέ ἱμαΐ. 
ὁρᾷν, Ργο8. ἐπ, οἵ ὁράω. 
ὁράω (-ὥ), ἔ. ὅψεμαι, Ρ. ἑόρᾶ- 

κα, Ἰαΐθι ἑώρᾶκα, Υ. 8ἃ.: 1. Δοῦ.: 
8. ΤῸ 866, ϑο]οῖϊα, οἷς.---ὮὉ, 1 
Ῥαχῦ. ἴῃ σοποογα τυ] οΟὈ͵]θοῦ : 70 
866 8 ῬΘΙΈΟΗ, δίσ., ἀοὶηρ ογ" Ὀοὶη 
βΒοιηθύῃϊηρ ; ἕο 866 ἱμαΐ ὃ ῬΟΥΒΌΙ, 
Εἰς... ἀΟ65 07") δ, εἴς.--Ο, 170 }6}"- 
οοῖθα, οὔδογυθ, οἷο. -- 2, Ῥᾶ55. : 
ὁράομαι (-ὥμναι), Ρ. ἑώρᾶμαι 
(ογο Αὐὐΐο ὦμμαι), 1. ΟΥ. ἑωρ- 
ἄθην., ἵγτορ. ὥφθην, 1. ἔν, ὀφθήσο- 
μαι, Ἰαΐθ ὁραθήσομαι, 10 δδ βεέθῃ, 
οὔο. 

ὀργ-ή, ἢς. ἴ. [ὀργ-άω, ““ἴο Ὀ6 
ΘΔΡΟΥ ̓ (“ ἘδΡΟΙ 6855 ᾿᾿ ; ὨΘΠΟΘ) 
1, 7.6 ομαγ'αοίο7" ΟΥ̓́ αἸἰδροξβι ον, Υ6- 
ΒΕ] 1 ηρ᾽ ἔγογὴ δύτγ] ἱτ ρ11156. ---- 
2. Ἡγαΐχ. ραϑβείοη, τασο, απ 067". 
ὀργιζόμενος, Ῥι Ῥ͵ΓΌ6Β. Ρᾶϑ88. 

οἵ ὀργίζω. 
ὀργ-ἴζω, ἴ, -ἰῶ, 1. δοΥ, (ὥργ)- 

ἴσα, Υν. ἃ. [ργ-ἥ, ““ ΔΗΡΟΥ ᾽᾽7( “Τὸ 
οδαβο ὀργή ὕο᾽᾽ ; Π6Π66) 7ὉῸ φἢ- 
γαφο, ργουοῖθ ἰο αΉ067", ἐαα8}61"- 
αἰε. -- Ῥαδ5.: ὄργ-ϊζομαι, Ρ. 
(ὥργ)- τισμαι, 1. 80. (ὠργ)-ἔσθην, 
1, {. -ισθήσομαι, ΤῸ δὲ ὁπ "αφεᾶ, 
οἷς. 
ρψ. ( οΥ" ὀργνϊά,), ας 

(οΣ ας), ἢ. 4 ἈΩΟΝ αουΐ εἰχ 



ΝΟΓςΑ͂ δ ΔΑ ΔΥ. 

ἔοού [σΟΤΏΤΔΟΏΪΥ, Τοραγ ρα ἃ5 ἃ ἅ6- 
τἰναύϊοη οὗ ὀρέγω, “ὕο 5ὑγοίοἢ 
ουὐ," δῃᾷ βὸ ἀδθηούϊμπρ “ὑπ 
Ἰδησίῃ οὗ ὑπ6 ουῤδπύγοιοῃρα δΥγη8᾽"; 
Ὀπὺ Ταύμϑυ δκίη ο ϑδῃβ. γ)ι, 
“ἐρὑγαὶρὐ," δηα ἀδηούϊηρ ὑῃ68 
ΤῊΘΑΒΕΤΘ ΟὗἩ ἃ 811 υρτὶρηῦ ΤΙη8η, 
ἴ.6. 5ΪΧ ἔθοῦ ἴῃ ΒΘΠΘΥΔ]]. 
ὄρ, ὀρέων, Ρ]α τ. οὗ ὄρος. 
ὄρθ-ζϊος, ἴα, ἴον (Αἰὐϊίο -«ἴος, 

ἴον), 84]. (Ὁρυεμῦ ἢν 6η66) Οἴ8 
ΤΟΔΩ͂, οἴθ. : ϑίθορ, ἀρλὶ [1Κ6 
ὀρθ-ός, δκίη ἰὸ Ξϑη5, ἢγάυ-α, 
“ἐργοοῦ ᾽"" ; οὗἁ, Ταῦ. γα - 15]. 
ὀρθ-ῶς, ἅν. [ὀρθ-ός, ““ ογθοῦ, 

ἘἩΡΕΙΡΗ 2... πδησο; ““ χρη 
(““ Αὐϑου ὑ86 ϑηποῦ οὗ ὑπο ὃρθ- 
ς᾽ ; Β6η06) Κἰσλίϊν. 

ὁρμ.- ἄω (-ὦ), ἔ, -ἥσω, Ρ. 
(ὥρμ)-ηκα, 1. 80Υ. (ὥρμ)-ησα, 
Υ͂. ἢ. δᾶ 8. [ὁρμ-ή, “8 ϑἰαγὺ, 
βούϊψηρ οαὐ᾽ 1. : 8. Νοαῦ. : 
(“ἼῸ πλ8κθ ὁρμή᾽᾽ ; Ὠδη06) 70 
βίαγέ οὔ, οἴο.--Ὁ. Αοὔ.: 70 οαϊι86 
ο 8ἰαγὲ οἵ᾽, ἷ.6. ἐο 8οὲ ἴῃ ιούϊοΉ, 

᾿ΜΥ06 0Πη.--2. Ῥδδβ.: δρμ-άο- 
μαι (-ὥμαι), Ρ. (ὥρμ)-ημαι, 
Ἕν 50... (ὡρμ) - -«ἤθην, ἴ. γχϊᾶ, 
-«ἥσομαι, ἷἱπ πριιῦ, ΦΌΪΤῸΘ6 : 7ὉῸ 
δίανέ οὔ͵, πιαζε α δία, 8οὲ οὐδ ΟΥ 
7ον δε 
ὁρμ»-έω (-ὦ), ἔ. -ἡσω,1. Ά0Υ. 

(ὡρμ)-ησα, Υ. Ὡ. [ὅρμτος, “ “ΔΗ 
ΒΏΟΠΟΓΆΡΘ᾽᾽) (“Τὸ Ὀδ ἴῃ ὅρμος ᾿"; 
ὨΘΏ66) 7ὉῸ ἴΐ6, ΟΥὨ 7146, αἱ ἀπεῆιον" ; 
ίο δ δρμήσα. ρν. 
ὄρμ, σας, ἄσα, αν, ΔΟΥ. 

οὗ ὁρμάω ; 8, 26, 
ὁρμώμενος, η, ον, Ῥ. ῬΥῸΒ. 

ΡῬΆΒ8. οὗ ὁρμάω. 
᾿Ορόντης, ου, πι|. ΟγΌηΐ68; 

Β πρε βίϑῃ ΠΟΌΪΘ. 
ὄρος, εος ους, Π. Α πιομηίαϊη. 
ὄρυκ- -τός, τή, τόν, δι]. [0 

ὁὀὁρυγ-τός; ἔτ, ὀρύσσω (-εΕὀρύγ- 
σω), “ἴο ἀϊρ] Οὗ ἃ. ἰΣΘΏΟΏ : 
ὌἜωρσ, ἀμ Ρ ΟΥ̓ οὐἱΐ, 7ογγη θα ὃν 
αἰσσίησ, 88 Ορροβϑθᾶ ἴο ὑμπδὺ ψῃΐο ἢ 
18 ἡδύτιἉ]. 
ὀὁρύσσω (Αὐιο. ὄρύττω), ἢ ἃ 

ὀρύξω, Ρ. ([ἀ.0) ὠρῦχα, 1, 80Γ. 
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ὥρυξα, γ.8ἃ. Οὗ 5ἴοῃρϑ: 7Τὸ αἱρ, 
αἰ ὩΡ ΟΥ̓ οὐΐ, φμαν. 
ὀρύττων, ουὅσα, ον; Ρ,. Ρ͵Ι69. 

οἵ ὀρύττω; ΒΕ66 ὀρύσσω. 
δρῴην, Αὐὐο Ῥγθβ. ορὲ. οἵ 

ὁράω. 

ὁρῶμεν, 1. ῬΟΥΒ. ῬΙΥ. ὈΓΘ5. 
ἰηᾶ. οὗἉ ὁ ὁράω. 
δρῶν, ὥσα, ὧν, οοῃὐγ, Ε. ΡὈΥ68. 

οὗ ὃ ὁράω. 
ὅς, ἥ,. ὅ, ῬΙΌΠ. ΣῈ]. Ῥἥλο, 

«υἠϊοὶ :--τοῦ (ΘΌΡΡΙΥ τόπου), 88 δᾶ- 
γοΥἾ8] θη. οἵ ΡΙΔΟΘ, τ ΠῈ7Ὲ; Οἷς 
[ὃ 112, Οὐδ. 8] :--ἐν ᾧ (ΒΡΡΙΥ͂ 
χρόνῳ), ἵπ οὐ ἀμγίηρ τὐπῖοι ἐΐηπ, 
1016, 4}ι1151; 2, 20 : 10, 10 ;-Ὸ Ὁ 
ὃς ἄν 866 9, ἄν, ΠΟ. ὁ. ῥατιὶ- 
ΟἾἸΔΥ οοπβίγπούίοηβ : ἃ. ΤΏΘ 
ἀοιηοπδίσγαῦϊν  ῬΥΌη. 18 Γγθαποηῦς- 
ΙΥ ομηϊρα, Ὀθέοσθ {ῃ6 Το]δἶγθ : - 
ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων ῸΥ ἀντὶ 
τούτων πάντων, ἃ ἔχω, 1, ὃ: 80, 
ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἐπᾶθον Το ἀντὶ τού- 
των, ἃ εὖ ἔπαθον, 8, 4. --- Ὦ- 
Βογηθύϊηρς ὑπ τοϊαύϊνο ἸΔΚ6Ά ὑῃ0.. 
Οδ856 Οὗ ὑμῃ6 οἱ ὑθα ἀουηοηβίγδ- 
ὑΐνθ.---ο, ϑοιηθύϊχηρα ὑπ γοὶϑυνθ 
ὕδ Κα ὕῃ6 οδβθ οὗ ὕπθ δηὐθοραρηῦ 
ὈΥ αὐὐγαούΐοῃη :---σὺν οἷς μάλιστα 
φιλεῖς ἴογ σὺν ἐκείνοις, οὕς, εἰο.} 
9, 2 »--τῶν πόλεων, ὧν ὃ Τισσα- 
φέρνης ἐτύγχανεν ἔχων ἴΟΥ τῶν 
πόλεων, ἃς, εἴο., 1, 8. 
ὅσος, α, ον, 84]. ΟΥὨ ΡΟΥΒΟΙΒ ; 

Κοϊρίοιξ, ἀδυοιμί, ρίοιιϑ. 
ὅσον, ἂν. [φάγνθυ 8] ηθυῦ, 

Οὗ ὅσος ; 866 ὅσος) 45 7α}" αϑ, ἩΡ 
ίο, ἰο ἱμ6 πειηιδ67" 07. 
ὅσος, η, ον, 8.].: 1. ΟΥ 5126 : 

Ἂς σγοραΐ αδ; δοιῦ σγεαί.---, Οὐ 
ΠΌΓΙΩ ὈΘΥ͂, οἶδ. : Ας8 ηιαὴν α8, αϑ 
γμοῦ αδ; δοιῦ πιαην, ἤοιῦ ημμοὶὶ : 
-τοσοῦτοι.. . - ὅσοι, 80 ὨιαΉνΨ - «ὁ 
α85.--τ 5. ϑυθδύ,: ὅσα, ὧν, Π.- 
ΡΙΆΓ. Ας πιαὴν ἱἰμΐπρϑ ΚΙ ἡπτ δῦ δ 
ὅ, ὅσα 15 Ραὺ ἴῸΣ τοσαῦτα, ὅσα. 
ὅσο σ-περ, ὅση-περ, ὅσον-περ, 

8]. [ὅσος, “8.5 ΤΩΒΗΥ͂ 85᾽᾽ ; πέρ; 
Β66 πέρ] 4.5 πιαπῷ αϑ ἱπιαοθά. 
ὅσ-περ, ἥπερ, ὅ-περ, ῬΓΟΏ. 

76]. [ὃς, “ὙΠῸ, ΒΟ ἢ "ἢ; ομποϊ ἱο 
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Ἰηἀοἤηϊ6 Ῥαγύΐο]6 περὶ Τῦ 0 τη- 
αφεα, ὠὐλυῖολι ἱπαορα, 

ὅσ-τις, ἥἣ-τις, ὅ-τι, ῬΤΙΌΠ. [ὅς, 
ἐπ 5... σίος τ ἢν} 1. πὲ 
ἀδἤηϊζ: (ἢ ΑῊν ΟἿ6 ὙΠΟ, 80 
ὑπϊηρ ἡ Ὠ]]ΟῊ,᾽ ἃ. 6.) Ἡγλοουθ), εὐπαΐ- 
Θυ67" ῬΘΥΒΟῚ 07) ὑπίηρ'.---2, Ἐδ]8- 
ὑϊνγ : Πίουσϊηρ ἴο ἃ ἀβἤηϊύθ Ρ61- 
5Οη, Ραὺ νυὶῦ 8. οουύδϊη Ρ'ΘΠΘΓΆΙ 
πούϊοη αὐϊδομίηρ ὕο ἰὑ : Τ͵}ο :--- 
ἔστιν ὅστις, βοηϊθ ΟἿΦ ΟΥ̓ οἶδε}; 
οἵ, Τιαῦ. οδὲ απὶ, βσαιηῦ απ]. 

ὅτε, ϑδἅν. Ἰγλθη: ---- σχέδον 
ὅτε,(η αν ἐὐἤεη,, 1.6.) ηυμοι αϑοιιΐ 
ἐμ {ἴηη6 ιῦἢδγ) ΟΥ̓ ἐδαί. 
τὼ οὐνϑε πα Οὐδ," Ὁ Γς 

Αἀν. : 7}αί.---2. Οοη]. : ἃ. 8ε- 
᾿αῖι86.»-), ὙΠ ΒΌΡΟΥ]. τνοσᾶβ, 
ἴο ἀθῃηούΐθ α8 ΤΘΗΥ, εἴς., αϑ }ο8- 
δἰῦ16.:--οῦτι πλείστους, αϑ αν α8 
»οϑϑδῖδίθ; 1, 11, 

2. ὅ τι (οΥ ὅ,τι), ΠΟΠ. δ ηᾶ 
8.00, προαῦ, β'ηρ, οὗ ὅστις. 
ὅτου, ὅτῳ, ΑΥὐδίο ἔογ οὕτινος, 

ᾧτινι, σθη. 8δῃηᾶὰ ἀαδῦύ. βίηρ, οἵ 
ὅστις. 

1. οὗὐ Ῥοΐοτο ἃ σοηϑοηδηῦ, οὐκ 
Ῥοΐοτο ἃ βοίῦ νονγὶ, οὐχ Ὀθίουθ 
8 δϑρίγαῦθα γοῦνα], αν. δ οί.--- 
ΒοΙηθύϊνηθθ οὐ ἱπηραῦύϑ ἴὸ {6 
γυγοσαὰ ὕο νη ΐοῃ ἰὑ ἰ5. Ἰοἰηθᾶ ἃ αἱ- 
ΤΟΟΟν ορροβϑὶὺθ τῃθϑδηϊηρ ; 6.8. 
φημί, ο βαψ; οὐ φημί, ἰο γόζιι86, 
ἰο ἀθηῃ ;---θέλω, ἰο δὲ ιυἱϊίπφ; οὐ 
θέλω, ίο δὲ μγιοὶ ἰΐης. 

2. οὗ; 566 ὅς, 
8. οὗ, οἵ, ἕ, τοβοχῖνθ ΡῬ7ΌΗ. 

(νἱυπουῦ ΡΟΝ ) Ηϊηιβοιγ. 
οὐδᾶμ, ϑᾶν. [οὐδαμ-ός, 

“«ηοῦ ου θῇ τίν μα Νουρῆονο;---Ό. Υ 
ὃ; ῬΥΘΟρΘα ηρ' ἡθραὔϊνθ, αν 10]}676. 

οὖὐ-δέ, οοπ]. [οὐ, “ποῦ; δέ, 
“ἐμυΐ, ΥΩ 1. δωΐ ποί. --- 2. 
Απὰ 'ποί, ΉΟΥ :-ππ οὐδέ. .-. οὐδέ, 
μοὶ θ᾽"... . ΠΟ; οὐκ. .-. οὐδέ, 
ηοὲ... .« ΠΟΥ"; οὐδ᾽ εἰ, ποΐ ουση, {7. 
---3. Το βίγθηρῦ θη ὃ, πορϑύϊοῃ : 
Νοί εουοῃ :----οὐδ᾽ εἰ, ποΐ ουθη, {7. 

οὐδ-είς, οὐδε-μῖα, οὐδ-έν, δα]. 
[οὐδ-έ, ““ ποῦ ον θη": ᾿εἷς; “0η6᾽ 
Νοί δυθη οὔθ, ποί ΟΉ6; Ὁ αἶνον ἃ 

ΨΟΓΑβύζα  Υ.. 
ποραύϊνο, αν: 8ἃ. Α4Α5 ϑυθβί. : 
(4) Μϑ88ο. δηᾶ Ἐϑιη.: ΔῸ ΟἾ 6, η0- 
δοαῃ ;--- αἴ Υ ἃ πορεαύϊνο, ατν ΟἿ, 
απῳδοαᾶν.--- (Ὁ) Ναῦ.: ΜΜοίμίης ;--- 
αἰῦο ἃ ποραύϊνγο, απηγψίδίησ.--- Ὁ. 
Τῃ ϑανου 8] ἔοτοθ : οὐδέν, οί 
αἱ αἷΐ; ἐν πο γ68ροοί, οἴο,; 1.8; 
οὐδεμία ; 8668 οὐδείς, 
οὐδέν, ἃ 8 ϑιᾶν.; 568 οὐδείς. 
οὐθ ; 866 οὔτε. 
οὐκ Η 566 οὐ. 
οὐκ-έτι, 84]. [οὐκ, ““ οὐ. 

ἔτι, “ΘΏΥ ΙΟΠΡῸΓ ἢ ΔΝῸ ΙΟΉ967', 
γ10 1076. 
«οὔκ- ουὔυν, κἄν. [οὐκ, “ποῦ ᾽» τ 

οὖν, ““ ὑπογοῖοσο 1 Δοί {πι67 6 7Γ01 6, 
ποΐ ἱμοη. 

οὖν, δᾶν.: 1. Τοη.---2. ΤῊΘ)6- 
707, σοηϑοφιρηζῳ. 

οὔ-ποτε, δᾶν. [οὐ, ““πού᾽"; 
πότε, ““αὖ ΒῊΥ ὑϊη6᾽᾽ “ΔΝοΐ αἱ 
αηῷ ἰΐηιο, πδυο7" :---οὕποτε οὐδείς, 
ηΟ ΟὯ6 αὐ απ {ἰϊηιθ; 8, ὅ. 
οὔ-πω, δᾶν. [ςοὐ, “ποὺ: 

πῶ, ““ γοῦ " ιοΐ γοί, ποΐ τ ἴο 
ἐμὲ ἐϊῃγ6. 

οὕς, πιδα86. 8|00. Ὀ]ῈΥ͵, οὗὨ ὅς. 
οὖσαν, ἴθι. 8, βίηρ. οἵ 

ὦν; 566 ὦν. 

,. οὔσης, θοη, 5βἰηρ,. ἴθῃ, οὗ 
ὧν ; ς 566 ὧν». 

οὖσι, τηᾶϑο. 8πἃ πρυῦ, ἄδῦ, 
ΡΙαΤ. οὗ ὦν, ραχῦ. ᾿γ68. οὗ εἰμί. 

οὔ-τε (ὑοίοστθ 8δ)ὴ δβρὶγδύθα 
σόνγο] οὐ θ᾽), οοη]. [οὐ, “ποὺ; 
τε, ““δοα᾽]Ἱ Απαὰ ποί: -- οὔτε 

.« «οὔτε, Ἠδὶ(}.67" . . « ὯΟ7" ;-- 6 Υ 
8 Ῥγοορθαϊηρ ποραύῦϊννο, οἰ)". .. 
ΟἿ". 

οὗ τἵνος, πιᾶβο. δῃᾶ ῃθαῦ. 
θη. 5ϊηρ', οὗ ὅστις. 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ῬΙΌΠ. 

ἄσιῃ. 7Τλῖ8;- ῬΊΩΥ. : : 77ι686.---.Ὰ8 
Βϑαρδῦ.: δ. οὗτος, οἴδ., τη. ΤῊϊΞ 
Ἡχαῦν ΟΥ̓ "67, 807) ; ---- Ῥυδι: 771686 
ἔιῦσο ἨϊθΉ, ;---ΊῸΥ.: ΤΏ686. Ὠλοη, ΟΥ̓ 
Ῥογ8οΉ8; {Πι686.---Ὦ, τοῦτο, οἴο., 
ἢ. Τηῖ8 ἐμίηρ, ἰ}ι18.-- ]ῸΥ.: Ζ2,686 
ἐμίησϑβ. ---- ῬΏΤαΒοα ἢ (8) καὶ 
ταῦτα, 8 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΙ πιϑοᾶ ὕο 
ποὶρσηῦθη ὕπμ6 ἴοσοθ οὗ δῦ Πδ8 
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δῦ ῬὈδθὴ ἰαΐρᾶ: (Αηὰ ἰδμθ86 
ἐμίηρϑδ; οΥ) απὰ ἱμαΐ, απὰ ἱμαΐ ἰοο. 
--(Ο) ἐν τούτῳ, {τι δα Ὠιθαπ, 
ἐΐηιο, τιϑαηιυῃῖϊο. ---- (Ο) ἐκ του- 
τοῦ : (α) 4716} {}ι18.---(β) ΤῊ67.6- 
μροη.-- (ἃ) ἀπτὸ τουτοῦ, δ Οηι 
ἐδ ἐΐηι6, αὐ67" {}ν15.---(6) ταῦ ΤΉ» 
71 ἐμιῖς ταν. 3.66 8150 δυύϊοϊθ ὅς. 
οὕτω ; 566 οὕτως. 
οὕτ-ως (ὑοΐογθ ἃ οοῃβοηϑηῦ 

οὕτ-ω), δᾶν. [οὗτ-ος, “ὑπ15᾽} 
Ἱ. 1 ἐμῖ8 ταῦ ΟΥ̓ ὨιαΉ 67", ἰδέι8. 
--ὦ. 1 βιοῖ, ἃ τῦαῷ ΟΥ̓ ΤΑΊ 67", 
80, 
οὐχ᾽ ; 566 οὐ. 
ὀφείλω, ἢ. ὀφειλήσω, Ρ. 

ὠφείληκα, 2. 807. φελον διηᾶ 
ὄφελον, Υ. ἃ. 1. 70 οἵῦο.---2. 
ὙΥΓῈ Τηΐ.: (ὦ, οἴο.) οὐρσῆΐ.--- 8. 
Τη 2. βοῦ. ([ὉΠ]ονθα Ὀγ 1η1.}), ἴο 
ΘΟΧΡΌΓΘΘΒ ἃ 5 ὑμαῦ οαηποῦ Ὀ6 
Τοα] χοᾶ : Ὁ! δλοῖῦ 7 εὐὔἷδ ἱμαΐ; 
ραυϊνϑϊθηῦ ὕο ὑμ6 1,εὖ. ““ αὐΐηδη.᾽᾽ 

ὄφελ-ος;, εος ους, ῃ. [ὄφελ- 
λῶΣΣ “10. ποΙ͂Ρ 1 -(ΉΗΡΙΡ ἡ; 
ΠΘη06) βδεοηοῆέ, ααναμίασε, »}70- 
Πι. 
ὀφθαλμός, οὔ; ἴθ. (“ΤΠ 

βϑοίηρ ὑπίηρ "ἡ; ὮΘη06) 4 ογ6 
[ΓΠΚ6 ὄψ-ομαι (ΞΞὄπστ-ομαι), τι56ἃ 
85 ζαὺ. οὗ ὁράω, ““ἴο 566,᾿ ὅσσ- 
ομαι 8Πἃ ΟἾΒΟ]. ὄπττομαι, ““ἴο 
566,᾽" δκίη ἴο ὦ Ἰοϑὺ ϑὅ'δηβ. γϑὺ 
αἴξ), ““ἴο 566᾽᾽ ; οἵ, δ]δὸ ϑϑηβ. 
αζε-ἃ, ““ ἃ 6γΥ6᾽. 

ὄχ-ὕρός, ά, ὄν, δα]. [ΓΙῸΣ 
ἐχ-υρός ; ἔτ. ἔχ-ω, ““ἴο ΒοΙ]α’"; 
ἤθηοθ, ““ἴο ριϑζαᾶ, Κορ βεΐθ᾽} 
(“ αὐυδταρᾷ, Κορὺ 5βαΐθ᾽᾽ ; 606) 
ΟΥ ρΡῖδοθ, οίδ. : ϑίγουθ, 60.786, 
ψ ΠΟΌΠΟΥ ὉΥ παῦυγ8 ΟΥ τύ. 
ὄψεσθαι, ξαύ. ΄ἰηἴ, οὗ δὁράω. 

ἀξ θεῖν; 2.0. Δ0Γ.. ἰπΐι : οὗ 
πάσχω. 
πτά-θος, εος ους. π. [ττανθ. τοοῦ 

οὗ πάσχω, ““ἴο 5 6Ὑ᾽] (“΄Α 58ι1- 
ἕουῖηρ ̓᾿ ; ἢ6Π66) Μῶι|βγογζμη6, οἷο. 
παιᾶν τζω, ἔ. -ἴσω, 1. ΔΟΥ. 

(ἐ-παιάν)-ἴσα, Υ. Τι.. [παίαν, ἴῃ 

γηθϑηΐηρ' Οὗ “ἃ σαι -ΒΟΏρ᾽ ᾿1 7Ὸ 
οἵη μ6 τὐα7'-ϑοη0 Ὀδίογθ Ὀαύ!8 ; 
8. ΤῸ, 
“ταιανίσαφς. ἄσα; αν, Ἐ..1. 

ΒΟΥ. οὗ παιᾶντζω. 
“ταιδ-εύω, ἴ, -εύσω, Ῥ. {πε- 

παίδ)-ευκα, Υ. ὃ. [παίς, παιδ-ῦς, 
ΟἿ. (“ΤῸ ὑγδα. 55. 5 

ΟὨΙ]α ἴῃ ᾿" βΒομιθυμίηρ ; ΠΘΏΟ6) 1ς 
70 γ6α}", ὀγίπρ τ.---. 10 ἰδαοῇς 
ἐμδίγιοί, οἷα. --- Ῥα55. : σπτγαιδ- 
εὔομιαι, Ρ. (πε-παίδ)-ευμαι, 1. 
ΒΟΥ. (ἐ-παιδ)-εύθην, 1. ἔ, -ευθή- 
σομαι. 

“παίΐς, παίδος, ΟΟμλγη. ΡΈΠ. 
Α ουα, νοῦ Υ δον οὐ σὺ). 

“πταίω, ἴ. παίσω δᾶ παιήσω, 
Ὁ. πέπαικα, 1. 80ΟΥ. ἔπαισα. Υ. ἃ- 
70 εἰγῖκο, βηγλίθ, ἡγιγίϊοξ δίοντοβ {ρ0Ή. 
παίων, ουσα, ον, Ῥ, ΡΙΌΒ5, οὗ 

παιω. 

πᾶλαι, δᾶἄν.: 1, 207 16γν.--- 
2. ΟἤὨ οἷά, ἴοηρ ασο [ἃ Κίη ὕο 588. 
φεγᾶ, “ΤΟΙΤΉΟΙ͂ν ": 8180, “οὗ 
018... 
“τάλιν, δᾶν.: 1. δαοῖ, δαεῖ- 

τ0α}᾽5.----ὦ. Οἡ {δι οἰδεῖ" παηα, οἵ 
(6 οοη γα .--3, Ασαϊΐη, ἃ βδεοοηα 
{ἴη16.---4, Ασαΐγ, δαοῖ ἀασαϊΐῃ [κῃ 
ἴο βδη5. ραγάᾶ, ““ ὉΔ0Κ ᾽. 
παλλᾶκις, ἵἴδος, ζἴ. Α εοη- 

οἰ δγ6. 
παλ-τόν, τοῦ, ἢ. [πάλ-λω, 

ἐς τὸ ὈΥϑηᾶϊΒἢ ] (“Ταῦ ψ ΘΒ 
ἰβ. ΟΥ̓ αΙΒη6α ᾽"᾿; Ὠ6Πη06) “4 )ανεϊϊη, 
ααγί, οὔο. 

πταιντά.-πταᾶσι (οἴου ἃ νόῦνοὶ 
-«πᾶσιν), δᾶν. [ὈΥῸΌ. 800. δῃᾶ 
ἅἃδὺῦ. ΗΐαΓ. οὗ πᾶς, “811 (““ ΑἹἸΙ 
ὑπΐπρθ ἱπ ο7") ἴο 811 ὑπίηρβ᾽ : 
Ὦ6η06) Αἰ) ἐπ αἰδ, αἰἴίοσεοί 67", 
εὐποῖῖν, οηἴϊγοἶψ. 
πτάντες, τη880. ΟΠ. ὉΠ. οὗ 

πᾶς. 
πτάντ-ἡ, «κἄν. [πᾶς, παντ-ός, 

“4117 1. νον γι ο7)6, οἡ αἷὶ 516168, 
---2. 7. οὐδ)» ιταῃ. ἴῃ αἷΐ γεδροείξδ, 
παντ-οδᾶτοός,. ὁδἀπή, οδὰπ- 

όν, 84]. [14,1 ΟΥ αἷἱϊ ζίμα!5, ΟΥ ουονὙ 
807 1. 
παντ-οῖος, οἵα, οἷον, 81}. 
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[16.71. {“ ῬΕΣΓΙἷηρ ἰθ πᾶεν 
ΠΟΠΟ66) ΟΥ̓ αἰ 5078 ΟΥἩ ἀϊηας. 

πτάν-ὕ. «ἂν. [πᾶν, ποαῦ. οὗ 
πᾶς, “811 (“Τὴ 8]1] τοβϑρθοίβ,᾽ 
εἰς, ; ὮΘΗ69) 1, ΑἸ] οσοί]ι6)", ---- 2, 
ὙΥ10 Αα]. οὐ" Ααν.: Μιαοραϊησίν, 
167. 
πᾶομαι, ἢ. πᾶσομαι, Ὁ. πέ- 

πᾶμαι, 1. 80Υ. ἐπᾶσὰάμην, Υ. Ττηϊά. 
70 σοί, αοφιιῖγ78. 
παρ ; 566 παρά. 
παρά, (Ὀοἴογο ἃ γονγοὶ τα ρ᾽), 

ῬΥΘΡ. :1. ὙΥὙ1 θη. : 8. Ζ  γοΏι. 
--Ὁ. Δη.--2. ὙΠ Ῥαδῦ.: γί, 
η6α7', αἱ.---3, ὙΠ Αοο.: ἃ. 41:.--- 
Ὁ. Ἡ ἰ}.---ΑΟ, διγίηρ.--- ἃ. Βεδίαο, 
Ή6α1".--τθ, Μβομοηα, αϑοῦθ.---Ἐ, ΤἋ0, 
ἰοιλα)"ἃ.8.---ἶς, ΟοηἴαΥ ἰο, ἀσαΐϊη 8, 
--ἃ. Οἱ {116 : 2ιεγησ [ἀκίῃ ὕο 
ϑδῃϑ. γαγά, ““ΔἸΧΆΥ ᾽᾽]. 
παραγγεῖλαι, 1. δοΥ. [ἴἩΐ, 

οὗ παραγγέλλω. 
πᾶ,ρ-αγγέλλω, ἔ,. -ἀγγελῶ, 

1, 8δ.ο᾽, -ἤγγειλα, Υ͂. ἃ. [παρ-ά, 
“ γο ̓ ; ἀγγέλλω, “ὕο ΘΟΏΥΟΥ 
ὃ Τῃη655ηρ6] (“ΤῊ ΟΘΟΉΥΘΟΥ ἃ 
γηθοθασθ {ΥῸΠῚ ̓  Οη6 ἴο Ὡιηούου ; 
ὮΘ6ΘΠη06) ΜΠ ὕοστη : 1. 70 
»}αδ8 ΜΟΥᾺ, εἰς., αἰοηρ ἐΐ6 116.---- 
2. Το ογ 16)", σοηι) αηα, ---Ῥβε.: 
παρ-αγγέλλομαι, νΡ. -ἡγ- 
γελμαι, 1. ΒΟΥ͂..-ηγγέλθην. 
πᾶρᾶἄ, -γίγνομαι (-γῖνο- 

μαι), ἴἔ, “--γενήσομαι, 2. ΒΟΥ͂, 
(παρ)-εγενόμην, Υ. Τηϊᾶ. [παρά, 
“ 6817, οπαθΘ᾽᾿ ; γίγνομαι, ““ἴο 
6 (“ΤῸ ὍΘ. ΘΔΥ Ο7᾽ Ὀαβίαθ᾽ 
ΟἿΟ ; ΘΏ06) 1, 70 δὲ »γ6δ6Ήΐ.---- 
2. 7Τ0 αγ,"υ6. 
πᾶράδεισος, ου,π. 4 ραγζ, 

»]οαβι 6 σγοιπαὰβ [ἃ Ῥογβίδῃ 
τγοσᾶ ; ΠΟΠΟΘ, Ἐπρ,, “ Ῥαγδαΐβα ᾽᾽. 
πᾶρ -αινέω (-αινῶ), Ἢ. 

-αινέσω, Ὁ. -ἥνεκα, 1. ΔΟΥ͂. -ἥνεσα, 
ν. ἃ. [παρ-ά, ““ὈΘΙΟΥΘ ᾽᾿ ἃ ῬΘΥΒΟΠ, 

«οἴ,» αἰνέω, ““ ἴο Βροεῖς,)] (ὁ ΤῸ 
ΒΡΟΔΚ ὈΟΙΟΥΘ᾽ ἃ ῬΘΙΒΟΙ, εἴοσ.; 
ἤθΠπΟΘ, νλῦ ΔΟΟΘΒΒΟΥῪ πούϊοῃ οὗ 
ταν βῖηρ) ΟΥἨ ὑῃηρθ 88 Ο͵]θοῦβ : 
10 αὐα},688, βροαΐ, 650. ἴῃ ἃ ΡᾳὈ- 
110 ΤΏ ΏΘΥ͂, 

ΓΟςΑ δῦ ΑΛ ΝΥ͂. 

πᾶρᾶ-κἄλέω (-καλῶ), ἔ. 
-καλῶ, Ἰαΐρ -καλέσω, 1. δΟΥ͂, 
(παρ)-εκάλεσα, Υ. 8. [{παρ-ἄά, 
“ἰο᾽  : καλέω; ΟΣ Τὸ 
ΟὉ}} ὕο ̓ ᾿ Οὴ6 ; 666) 1, 70 βϑεπὰ 
7,0), δ 1ΏΟΉ. -- 2, 710 ἰρυϊίδ. 
- Ῥαβ5. : παρα - καλέομαι 
(.-κκααλοῦμαι), 1. 80 Υ, (παρ)- 
εκλήθην. 
πᾶρᾶἄ-κελεύομαι, ν. πιἱᾶ. 

[παρά,φ4, “ὁ; κελεύομαι, “ἴο 
ΤΡ] ζ Τὸ ὑὐρῷ ὕο᾽᾿ ἃ ὑπΐηρ ; 
ἢ6η66) ὙΠ δῦ. οὗ Ῥϑύβοῃ : 
10 τἰ706, ἰο δἰ γοησῖῳ ααυΐδθ ΟΥ γ76- 
οοτηιθηα. 
πᾶρ-ἄμείβω, ἔ, -αμείψω, 

ν. ἃ. [παρ-ά, “Ὁ ὑπ Βἰᾶθ οἵ’; 
ἀμείβω, “ ὕο ΟὨΔηΡΘ ἢ ; 8180, ““ἴο 
Ῥ855. 1. Αοὔῦ. : 70 ρα88 ὃν {δ6 
δἰ0 ΟΥ̓͂, ἰο »Ῥα85 ὃψ. ---2, ΜΙά. : 
πἄρ-ἄμείβομαι, ἔ. -αμείψο- 
μαι, 1. 801. -ημειψᾶμην ; ἴῃ Β8Π16 
ΟΥΌῸΘ 88 20. ἴ. 
πᾶρᾶἄμιηρίδία, ων; 566 

παραμηρίδιος. 
παρᾶ, - μιηρ -(δἴος, ἔδίον, 

δ]. [παρά, “ὉΥ ὑὉπΠ86 546 οἵ"; 
μηρ-ός, “ἃ ὑῃϊΡῊ "7 δὲν ἐδι6 δῖα ο7 
ἐμ {μϊσῆ ΟΥ ἰδὲ ἢ.8.-ττ 5. Βα θϑῦ.: 
παρα-μηρίδια, ωὡν, ἢ. Ρ]1ΠΓ. 
1πἰση- αὐ Ώ)0 ἃ", οἰεἴ8868. 
πᾶρᾶἅ,- πλήσιος, πλησία, 

πλήσιον, 8]. [παρά, ““ ὈοδΙα6᾽᾿ ; 
πλήσιος,"“ ΠΘΑΥ ὅ7( ΝΟ ΑΓ θοβία θ᾽"; 
Ὦθη06) ὙΠῸ Τδῦ.: δ ιεανῖν, οΥ 
οἰοβοῖψ, γ᾽ οβοηιδιίίησ; τοῦ αδοιξ 
{ἢ βαἼ16 αϑ ;--- αὖ ὅ, 18 ΒΙΡΡΙΥ τοίᾳ 
πράξει εαἴϊξοΥ᾽ παραπλησία. 
πᾶρἄσάγγης, ον, ἴΏ. Α 

ραγαδαηφ; 8. ἔοΥβίδη ΤΠ ΘΗΒΕΪῸ οὗ 
Ἰϑηρσίῃ ρα] ἴο αροὰῦὺ 80 ατθοκ 
βύδαϊδ, οὐ δρουῦ 88 ἘΞ ρΡΊ ΒΗ 11168. 
ἈΑσοοτζαϊηρ ἤο {185 οοτηραύεανΐοιι 
ὑη6 αἰβύδηοθ ἔσομιμ Τοηΐῳ ὕο {0 
Ὀδύύ]6- θα οὖ Ομπαχὰ νγῶ8 8 
Τγαοίΐοη οὐϑῖ 2,00 τηΐ]οβ [ἃ Ῥοῦ- 
βίδη νόοσα, ““ ἘἈΥΒΔ ἢ ᾽᾽]. 
πᾶρα-σκευάζω, ἔ. -σκενᾶ- 

σω, Ῥ. (παρ)-εσκεύάκα, 1. 80... 
(παρ)-εσκεύασα, ν. ἃ. [παρά, ἰπ 
“ἐ βγη  ΠΘηΐηΡ ΤΟΥῸΘ ᾿"᾿; σκευάζω, 
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0 ῬΈΘΡΕΙΘ᾽ 1. Αοἕ,: 4. 70 
Ρ᾽ΈΡα})6, τηαῖο γδαᾶν.---Ὦς Τὸ Ρ}70- 
υἱαθ, Ργ001))6.---2ὦ, ΜΙὰ,: πτἄρα;- 
σκενάζομιαι, 1. ΔοΥῖ. (παρ)-εσ- 
κενασᾶἄμην, 10 ργουϊάῖθ, ΟΥ̓ »}7Ὸ- 
ΟἸ.7.6, ΤΟΥ ΟἾΘ᾽Β 5617 0727" 85 ΟἸΘ᾿ 8 
ΟὟ δοῦ, ---3, Ῥαθ5.: ἡτᾶἄρα- 
σκευάζομιαι, νΡ. (πὰρ)-εσκεύ- 
ασμαι, 1. ΒΟΥ. (πἀρ)-εσκευάσθην, 
1, ἔ, -σκενασθήσομαι. 
πᾶρασκευασάμενος, ἡ) 

τοὶ Ῥ, 1. δου. τηϊᾶ. οὗ παρασκευᾶ- 
ω.- 

παρασκευάσασθαι, 1.ΔοΥ. 
᾿ηξ, τηϊᾶ, οὗ παρασκευᾶζω. 
πᾶρασκευ-ἡ, ἢς, ἴ. [πάρα- 

σκευᾶζω, ““ἴο ῬΓΘΡΑΓΘ,᾽᾿ ὑΠΥοιρΡἢ 
ψεῦραὶ τοοῦ ταρασκεῦυ)] 4 »»:6- 
ραγήησ, γ᾽ ρα) αἰϊοΉ. 
παρασχεῖν, 2. δοΥ, ἰπῇ, οὗ 

παρέχω. 
πᾶρᾶἄ-τάσσω (Λξο -τάτ- 

τω), 1. 8δοῦ. (πἀρ)-ἔταξα, ν. ἃ. 
[παρά, ““ ὈοΒβίάΘ᾽᾽ ; τάσσω, “ἴο 
ἀγα ἊΡ ἴῃ οΟΥΩ͂ΘΥ ᾽ (““ Τὸ ἄγαν 
ΠΡ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ Ὀ6βϑἰ 6 ̓"᾽ οὴ6 διηούμου, 
οἰς.; ἈΘΠ66) ΟὗὨ βο]άϊ θυ : 70 ἀγαιῦ 
“ἴω ΟΥ̓, ΟΥ̓́, Ὁ} 16)" ΟΥ̓ἨΎ δαί{16. 
-- Ῥεαββ. : πᾶρᾶ-τάσσομαι 
(Αὐθὔο -τάττοιῃναι), Ρ. -τέταγ- 
μαι. 

πα,ρἄ,.-τείνω, ἢ. -τενῶ, Ῥ. 
τέτάκα, Υ. 8. [παρά, ““ ἴγομ ᾿ ; 
χείνω, ““ἴο ΒΒ σγοίοῃ "ἢ (““ ΤῸ 
βύγϑύοῃ ἔτΌΙη ᾿᾽ ἃ ΡὈ]806:; 606) 
Οἵ ἃ ὑσθῇοῃ, οἰθ.: 70 οαίθηα, αγαῖυ 
αἴοηρ, δἰο.---Ῥε85.: πᾶἄρᾶἄ-τεί- 
νομαι, Ρ. -τέταμαι, 1. ΒΟΥ, 
(πἀρ)-ετἄθην. 
πᾶρᾶτεταγμένος, ἡ; ον, 

Ῥ, ρΡοσΐ. ρΡᾶ55. οὗ παρατάσσω. 
π᾿αρεγενόμ,ην, 2. δοῦ. ἰπᾶ, 

οἵ παραγιγνομαι. 
παρείην, Ρ͵Ιαβ8. ορῦ. οὗ πάρ- 

εἰμι. 
πάρ-ειμι, ἢ. -έσομαι, Υ. Ἡ. 

[παρ-ἄ, “ὉΥ ὑπ 5186 οἵ’ ; εἰμί, 
“0 Ὀ6᾽ 1. 70 δὲ ὃν τμ6 5146 07. 
--2. 7Τ0 ὃό Ἠ6α7", ἐο ὃ Ῥγδϑθηΐ. 
παρεῖναι, Ρῥτγ68. ἰηΐ, οὗ πάρ- 

εἰμι. 

παρεῖχον, ἱπηρογῖ, ἱπᾶ, οὗ 
παρέχω. 
παρεκάλεσα, 1. δοΥ. 1ηἅ. οὗ 

παρακαλέω. 
παάρεκελευόμην, ἱΙΩΡΟΥ͂, 

πα. οὗ παρακελεύομαι. 
πᾶρ -ελαύνω, ἔ, -ελᾶσω, 

Αὐὐῖο Ξελῶ, 1. 80Υ. -ἡλασα, Υ. 8. 
δηα ἢ. [παρ-ά, ““Ῥαϑὺ᾽ ; ἐλαύνω, 
“ἐἴο γἱάθ, ο αὐΐνυθ᾽᾽ 70 γἱᾶθ, ΟΥ̓ 
αγῖυο, ραϑέ ;--- δῦ 2, 16 παρήλαυνον 
5. ἀϑοα Ὁ. Ζϑαρτης ο ἀρηούα Ὀούῃ 
[86 γτἱαϊηρ ραϑὺ οὗ ὕῃθ ον ΥΥ, 
Βηα ὕΠ6 τηϑγομίηρ ραβὺ οἵ {6 ἰ1- 
Τα ὐγΥ. 
πἄρελαύνων, ουσα, ον, Ῥ. 

ῬΥ65. οὗ παρελαύνω. 
παρελθεῖν, 2. δοῦ. ἰηΐ, οὗ 

παβέρχομαι. : 
παρέλθοιεν, 8. ΡῬ6Υ5, ΡΙΌΥ, 

2. ΒΟΥ, οΟρῦ. οὗ παρέρχομαι. 
παρ-έρχομαι, 2. 80Υ. -λ- 

θυν, γ. τηϊα. ᾿γγορ,, [παρ-ά, “Ὀγ᾽᾽; 
ἔρχομαι, ““ἴο ΡῸ 07) ΘΟΠ16᾽] 7ΌῸ 
90, ΟΥ̓ (ΟΏ16, ὃψ ΟΥ̓ ραϑί; ἰο ρα88 ὃν, 
οἴο. 
παρεσκενασμένος; ἡ; ον; 

Ῥ. Ῥϑυΐῖ. ρα85. οἵ παρασκευάζω. 
πᾶρετέτᾶτο, 8. ρΡεΙ5. βίηρ,. 

ῬΙΟροεῖ, ᾿ηἃ, Ρ855. οὗ παρατεί- 
νω.- 

παρ-έχω, ἢ. -ἐξω δηὰ (παρα)- 
σχήσω, Ρ. -ἔσληκα, 2. ΒΟΥ, -εσχον, 
ν. ἃ. [παρ-ά, ““ ὈΘ5146. 07) ΠΘΔΥ ἢ ; 
ἔχω, “ἴο πᾶν ο)" ΠΟΙἅ " (“ΤῸ 

᾿ὮΒδΥΘ, 02" ΠΟΙΑ, ᾿οϑίθ ον πρᾶυ ἢ ; 
Ἠ6Π66)1. Αοὔ.: 8. 70 7) ηϊεῆ,, 8}. 

᾿»ῖν, ργουϊα6.---Ὦ, ΤῸ σαῖι86, »γ τς, 
Οὐςραϑβίοῃ, σὶυθ 7186 ἰ0.---Ο. Το ΟἹ ΟΣ" 
ΟΥ̓ Ρ,εδοηῃξ ἴο᾽' ἃ ῬΌΓΡΟΞΒΘ.---ας 
γυ τ βοοομα Ασα. : 710 πιαΐζο, ΟΥ̓ 
γϑΉ 16)", βοὴ οθή]θοῦ ὑμαῦ νηΐ 
15. ἀρηούθα Ὁγ ὅπ βϑθοοηῃᾶ ἀσο. 
[8 97] ; οἵ. ῬΥϊΘΥ,, ὃ 99. -- 2, ΜΙα.: 
 παρ-έχομαι, ἔ,. -έξομαι διὰ 
Ι (παρα)-σχήσομαι, Ὁ. Ῥδθ5. ἴῃ 
τηΐϊᾷ. ἴογοθ, -ἔσχημαι :--- 0 566- 
ομᾶ Ασος: 710 Ἠναΐζθ, ΟΥ̓ γ᾽ 167", 
ΤΟΥ ΟἸ Θ᾽ 5 561} ; οἷ, πο. ἃ. ΔΌοΟτΘ. 
“παρέχων, ονσα, ον, Ρ. Ρ͵Γ68. 

οὗ παρέχω. 
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παρῇ, 8. ῬΘΟΥΙ͂Β, Βίηρ, ΡΒ. 
5110]. οἵ πάρειμι. 
παρήγγειλα, 1. δοῖ. 1π, οἵ 

παραγγέλλω. 
πᾶρήλᾶσα, πᾶρήλαυν- 

ον, 1. 80. διῃὰ ἱπηροχῖ. ἰηᾶ. οὗ 
παρελαύνω. 
παρῆλθον, 2. 8Δογ. ἱηᾶ, οὗ 

παρέρχομαι. 
παρῆν, 1. δηᾶ 8, ΡΟΙΒ. βἰηρ, 
᾿π ΡΟ σ , ̓πἃ. οὗ πάρειμι. 
πᾶρηήνουν, οομὐτ. 

ἰηὰ, οὗ παραινέω. 
παρῆσαν, 8. ῬΘΥ͂Β. Ὀ]0". ᾿1- 

ΡΟΣ. μά. οὗ πάρειμι. 
πάρ- τοδος, όδουν, ἔ. [παρά, 

ΡΕΒΟ ";. ὁδός, 8. 8}.]-ὕὔὕΨὉἉὙΨ 
τραΐ!, ΟΥ̓ Ῥάβϑαφε, »ραϑί, 
παροῦσι, ἀδαῦ. Ρ]ΌΥ. ΠΊ856, 

δηα πθιυῦ, οἵὗἩ παρών ; 866 παρών. 
Παῤῥάσϊ-ος, α, ον, 84]. 

[Παῤῥασί-α, “ῬαΥγπαβία᾽"; 8 
ὕονψῃ οὗ Ατοδᾶϊα, ὕπμῃ6 θη τα] 
βύαϊα οἵ ὕῃ6 ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΘΤΙΒ (ΠΟΥ 
Ὁη6 ΜΟοΥΘ4)}] ΟΥ̓́, ΟΥ̓ δεϊοπσίηρ ἰο, 
Ρανγμαβία; ΡανγἼαξβίαῃ. -- Α5 
Ξαρθῦ; Παῤῥάσϊος, ου, 1]. 
Α πιαπ 07 Ῥαγγηαδβία; ὦ δα) ἢ α5- 
ἑαΉ. 
Παρύσατις, ἵδος, ἢ. Τανγ- 

βδαΐϊδ; ὕἤπηθ ἀδιρηῦου οἵ Ασίαχου- 
ΧΟΒ ΤΟΥ ΤΟ ρΡ ̓ ξ η115. 56 Τη87- 
το ΠΟΥ Ὀγούμου᾽ Β 1ΠΘρττηαῦθ 
50η, ΠΑΥ5. 11., ο8]16α 150 Θοἢ- 
158 δα Νούηιιβ, δηἃ νὰ {6 
τηούου οὗ Αὐὐαχϑυχοθ ΜΗΘΙΟΙ 
δηαἃ ΟΥΤΊΙΒ. 
παρών, οὖσα, όν, Ἐ, ΡῬΓ65. οὗ 

πάρειμι :---ἐν τῷ πάροντι (ΒΌΡΡΙΥ͂ 
χρόνῳ), αἱ {}ι6 γ᾽ 686ηέ {ἰη16. 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν, 8]. Αἱϊ, 

δυο7}.---Α5 ϑαθδύ,: ἃ. πάντες, 
ων, Τὴ. ὈΪῈΓ. ΑἸ ρον βοη)8, αἷϊ :---- 
οἱ πάντες, {λ6 τὐλοῖο οὗ δι οογύαϊη 
ΠΙΓΟΙ.--Ὁ, πρᾶν, παντός, Ἡ. 
υεγῳ ἐμὶηρ :--- περὶ παντός, δομοπα 
᾿φυθ) ἱμΐπρ, ΟΥ ἰδ μίηιοϑέ ἱηρο 7 .1- 
απο ΟΥ̓ δσογιβοφιοη66.---Α, πτάντα,, 
πάντων, Ἡ. Ρ]αΥ.: Αἰ ἰμΐηρϑ.---Α6- 
ΥΘΥΌΙΔΙ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΗ : τὰ πάντα, 

ΠΟΥ. 

ΝΟΟΑ ΒΖΣΑ͂ΚΥ. 

(α8 ἰο αἴ ἐλ ἐμΐηρϑ, 1.6.) ἩΓΛοΙν, 
αἰϊοφοίἠογ', σογηρίοίοίψ, θη ἐγ εἶμ. 

ΓΙασίων, ὠνος, ἴἢ. δαβίοῃ ; 
Ὁ Ὠδῦϊνα οὗ Μορβδῖα, ΨΏΟ Γαϊβ- 
οα ὑγοόορϑ [Ὁ ΟΥΤὰΒ; 2, 8 ;--οἴ, 
4, 8. 
πά-σχω, ἢ. πείσομαι, 2. Ῥ. 

πέπονθα, 2. 8.0Υ. ἔπαθον, Υ. ἸΥΥΘΡ. 
[[ΟΥ πάθ-σχω ; ἦι. τοοῦ πγαθ] 1. 
70 δὲ ἐγ'οαἰφὰ ΌΥ Ὁ1Θ ἴῃ ΔῺΥ Ραγύ- 
Ἰο]Ω ὙᾺΥ ἱ-πττεῦ πασχεῖν ΜΙΌΗ 
Αοο. οὗ ὑπῃίηρ, ἐο ὃὲε ἐγεαίοη εὐοὶὶ 
ἦγ ; 8, 4.--2Σ2. 70 5.0} 67) δι ΜΠ} ΌΥΥ, 
Εἰς. 
Παταγύας, ου,τα. Γαίασιαξ; 

ὃ Βρυβίδῃ ΠΟΌΪΘ, ΟΠ6 οὗ ὑπο ἰπτΐμη- 
εὖθ ἔσὶθηαβ οὗ ΟΥΥ 5. 

πἄ,-τ΄ήρ, τέρος τρός,τη. (“Α 
Ῥγούθοῦου. 02) ὩΟῸΒΠΘΥ,᾽ 885 α6- 
βου οὐϊνθ οὐ) 4 )αΐμεον" [ακίῃ ὕο 
ϑδϑηβ. γοοὺ ΡΑ, “ ὕο ργούθοι,᾽ 4150, 
“Ὧ0 ΠΟ Βἢ" οὗ. ᾿Β6ΠΒ, φρὰνὶ, 
Ταῦ. ραίο). 
πα-τρ-ίς, ἵἴδος, ἢ. [πατήρ, 

πατρ-ός, “ὁ ἴα. τ (““ Ταῦ 
γΥ ΠΙΟἢ Ῥογύα! 5 ὕο ΟΠΘ᾽Β Ταῦῃου 07 
Τα Υβ ἢ ; Ὦ6Π06) Ζ'αϊιο)"-Ἰαηὰ, 
παΐϊυς οομγίγ}. 
πατρ-ῷος, ᾧα, ᾧον, 86]. 

[1α.} ( Οὗ, ογ" Ῥοχίαϊηϊπρ ἴο, 8 
Ὁ λη εἴτ) ΜΝ . ΠΘΠΟΘ) 7]ηωλογ θα 77 ΟΊ 
ᾶ Ἴαϊλιον: 
παῦσαι, παύσασθαι, 1. 

ΘΟΙ,, ἰηῇ, δοῦ. δηα τᾶ, οὗ παύω. 
παυσάμενος, η, ον, Ρ, 1. 

ΔΟΥ͂. Τα. οὗ παύω. 
παύω, ἔ. παύσω, Ῥ. πέπαυκα, 

γ..8. 1, ,Ἀρδ.5 δ. 20. πᾶξκὸ ἃ 
ὑΒ 1 ηρ᾽ 9 σοαϑ86; ἴο 5ίορ, οπμεοῖ, ρεΐ ἃ 
δίορ ΟΥ ἐπὰ ἰο.--Ὁ. 1 Ῥατῦ. 
ῬΥΘΒ, πῃ οΘοποοΙᾷ νυ ἢ ΟὈ]θοῦ : 70 
δί0}Ρ ἃ ῬΘΙΒΟΏ, εἴό., 7 ΟΉι ἀοϊηρ, 
εἰς.-- 2. ΜΙΊΙά.: παύομαι, ἴ, παύ- 
σομαι, 1. 80Υ. ἐπαυσάμην, (“ Τὸ 
Πα ΟἹ Θ᾽ Β 5618 ὕἤο οϑϑ86᾽᾽᾽; ἢ6Π66) 
δ. 710 εδα86, δίορ, ἰθαῦδ ο.- -Ὁ. 
γι Ῥαγχί. ἰπ οοηοογα 10} ΒΘ Ὁ- 
Ἰ6οῦ : 70 σεαϑ86 ἰο 40, οἷς. ; ἰο ἰθαῦθ 
οἵ᾽ ἀοἰηρ, οίς.-- 83, Ῥαββ.: πταύο- 
μαι, Ρ. πέπαυμαι δῃηᾷ πέπαυσ- 
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μαι, 1. 8Δ0Υ. ἐπαύθην διὰ ἐπαύσ- 
θην, 1. ἢ. παυθήσομαι δηὰἃ παυσ- 
θήσομαι, 10 δὲ Ὠϊαᾶε ἰο ὁρα86 ; ἰο 
ὃ οπεοζοα, δίορροα, ρεξ αἢ ὁηὰ ἰο, 
οἴο. 
Παφλἄγόνες, ων; 868 

Παφλάγων. 
Παφλᾶγών, ὄνος, τ. Α 

παΐϊυς 07 Ραρμιίασόηΐα, ἃ ΘΟ ΥΥ 
ἴὴ ὕμῃ6 ῃουΐῃ οὗ Αϑία Μίμῃμου ; ἃ 
ΤῬαρλϊασοηϊαη. 

πτεδ-ίον, ίου, ῃ. [κῃ ἴο 
πέδ-ον, “1 6 σγοπηα.᾽᾽᾽7 Α ρίαϊῃ. 
πεζῇ, ἂν. [ϑᾶνθυθίϑὶ ἔθυῃ. 

ἀαῦ. οὗ πεζός] Οη, 7γοοί, ὃν τραἱζ- 
η;--οῦ 4, 18 ἰἴῦ ἱπ01165 ““ὈΥ͂ 
νυ δαϊηρ.᾽» 
πεΐ-ός, ἡἥ, όν, 88]. [πέζ-α, 

“ἐ{π6 Τοοῦ ᾿᾽ (“ Οὗ, ο7" ρογύαϊηϊηρ 
ἴο, πέζα ᾽"; ὨΘη66) Οἔ ΒοΙα θυ : 
ϑογυΐης, Θὔο., ον 7οοί, 7οοί-.--- 5 
βαθδῦ, : στεζοί, ὧν, Π|. Ρ]ΌΓ. 
οοί-ϑοϊαῖ6᾽.5, ἴη τ αΉ. 
πειθαρχ-έω (-ὧὦ), ν. πη. 

[πείθαρχ-ος, ““ οροαϊοηῦ" ὙΥΙῸῈ 
πρι 70 ὃς οδεαϊογιξ ἴο, ἰο οοῦ ; 
“Ἂς 
πείθεσθαι, ΡΥΓ68. 1ηξ, υγ]ἃ, οὗ 

πείθω ; 9, ὃ 
πειθόμενος, ἡ, ον, Ρ. ΡΓ68. 

τηϊὰ. οὗ πείθω. 
πείθ-ω, ἴ, πείσω, Ῥ. πέπεικα, 

1. ΔΟΥ͂, ἔπεισα, Υ. 8. ἱτοοῦ “τίθ)Ὶ 
1. Αοὔ.: ΤῸ ρογβϑίαᾶο, ἵπάμοο, οἷο. 
--2. ΜΙά.: πτείθομαι, ἢ. πείσο- 
μαι : 70 οὔον, ὃ6 οδοαϊοπέ ἰο. οὗο.:;--- 
Βογηθύϊγηθβ νυ ἱῦῃ δῦ. [ὃ 102, (4)1; 
οἵ. ΡΥΪΤΉΘΥ, ὃ 106, (4).---35. ῬαΒβ5. : 
πείθομαι, Ρ. πέπεισμαι, 1. ΒΟΥ. 
ἐπείσθην, ἴ. πεισθήσομαι, Το ὃ6 
»ρεγϑιααοα, ργευαϊοα οἩ. 

πειν-ἄίζω (-ὧ), ἢ. «ἡσω, Ἰαῦον 
ἄσω, ῬὉ. (πε-πείν)-ηκα, Υ. Ὦ. 
[πεΐίν-α, “ἩσηρΡΟΓ ̓71 170 510} 87" 
διωησο)"; ἴο δὲ μι ΟΥ̓ ΟΥ̓ 7αηιϊὶδμοα. 
. πτεινῶν, ὥσα, ὧν, ΘΟΟὨὐΥ. ρΡατγῦ. 
ῬΥ65. οὗ πεινάω.- 

πεῖρα,, ας, ἢ. Τ7,ϊαϊ, 6χΡεγ]1- 
ριοηΐ :--- Κύρου ἐν πείρᾳ γένεσθαι, 
(0 αῦθ δεθῃ ἴ ἰγῖαϊ οΓ ΟΥγιι8, 
1,6.) 9 βαῦθὸ πμαὰ ἐχρερ θη Οὗ, 
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ΟΥ̓ ἐο ἢαὺδ δϑϑῃ ΟὮ 6)" 18 Οὗ Ἰη{ϊη).- 
αοὺ υὐἱΐι, Ογτιβ ; 9,1. 
πειρ-ἄω (-ὦ), ἢ, -ἄσω,. Ρ. 

(πε-πείρ)-ᾶκα, 1. 8.0Υ. (ἐ-πείρ)- 
ἄσαςγν.8. [πεῖρ-α,“ 8 αὐδοιηρῦ᾽᾽ 
Αοὐὗὐ.: 70 ἐγν, αἰξογρέ, οηαἀδαυοΊιι7". 
--Μὶὰ.: πειρ-ἄομαιν (-ῶμαι), 
ἕ, -ἄσομαι. 
πειρώμενος, ἡ; ον, ΟΟὨΤΥ. 

Ὀατΐ. ῬΓ65. τϊᾶ. οὗ πειράω. 
πείσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 80... οὗ 

πείθω. 
πεισθείς, εἶσα, ἕν, Ῥ. 1. ΔΟΥ. 

ῬΆ85. οὗ πείθω. 
1. πείσομαι, ἔ, 

πάσχω. 
2. πτείσομ,αι, ἢ, ἱπᾶ, τηϊᾶ. οὗ 

πείθω ; 8, 15. 
Πελοποννήσϊος, ου ; 868 

Πελοπόννησος. 
Πελοτπ-ό-ν-νησος, νήσου, 

ῖ, [Πέλοψς, Πέλοπ-ος, “ ῬΟΙοΟΡΒ᾽"; 
(ο) οοππηρούϊμρ γον6] ; νῆσος, 
“ὁ 8. 151811,᾿ τ ἢγϑῦ οΘοηβοηϑηῦ 
(ν) ἀοιθ]θ4] (“ΤῊ6 ᾿ϑ]απμα οἵ 
ῬΘΙΟΡ5," 1.0.) 76 οϊοροτη 5:8 
(μον 706 Μογεξα), ὅπ πϑΠ16 
σίνθῃ ἰὸ ϑοιῦμοι ΟΥΘ6606.---Α5 
ϑαθϑὺ. : Πελοτποννήσ - ἴος; 
ἴου, ἢ. Α ηια) 07 ἐδε εϊο;ρο"- 
ηοϑ8 . α ΡεϊοροηῃηεϑδιὶαΉ. 

ΓΙέλται, ων, ἴ. ΡΙΌΥ, 
δι οἷὺγ οἵ Ῥηγγυρῖίδ. 
πελτ-αστής, αστοῦ, Π]. 

[πέλτ-η, “ὦ Ῥο]ύδ,᾽ ἐ.6. ἃ ἰαγροῦ, 
07") 57Ὶ8}1 Ἰὶρῃῦ 5161, ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ͂ 
868 ὈΥ ὑῃ6 ΤὨγΥδοΐϊδη5] (“ Οη6 
Τηϑθ ἴῸΓ 8. πέλτη ᾽᾽ ; Π6Π066) 4 
ἑαγσοίθ6γ", ρεϊαϑί.- 
πελταστ-ϊκός, ἱἵκή, ἵκόν, 

Δα]. [πελταστ-ἥς, “8. ΡοΙυαϑῦ᾽))) 
ΟΥ̓͂, ΟΥ δοϊοησίηρ ἰο, α ροϊίαϑδέ ΟΥ̓ 
»ρεοϊίαϑι8.---Α5 Θιι δϑὺ.: πτελταστ- 
ἵκον, οὔ, ἢ. Α »ροϊίαξέ 7076, α 
δοᾶν 0,7.) ροϊίαξίβ :---τὸ πελταστ- 
ικόν, ἐμ6 γροϊαδί- ζοΥ (6, ἴ.6. ἐδ6 ρεϊί- 
αϑὲἰ5 ΟΥ̓ ἑαγγοίοογ δ; 8, ὅ. 
πέλτη, ης, ἢ. Α ροῖο οὗ ἃ 

βὐδησαγχᾶ ; 10, 12. 
πέμιτπτω, ἴ. πέμψω, Ὁ. πέπομ- 

φα, 1. 80Υ. ἔπεμψα, Υ. ἃ. 1Ὁ 

ἰηἃ. οἵ 

Ρεϊω; 
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βοηὰ.---Ῥα55. : πτέμιπτομαι, ΡῬ. 
πέπεμμαι, 1. 80Υ. ἐπέμφθην, ἴ. 
πεμφθήσομαι. 
πέμιττων, ουσα, ον, Ἐ᾿ ΡΓ68. οὗ 

πέμπω. 
πεμφθείς, .-ἴσα, ἕν, Ῥ. 1. δΔΟΥ. 

Ῥᾶ88. οὗ πέμπω. 
πέμψαι, 1. δοῦ. ἰηἵ, οὗ 

πέμπω. 
πέμψας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. ΔΟΥ, 

οὗ πέμπω. 
πεντ-α-κόσι-οι, αι, α, ΠΌΠη. 

ογαϊηδὶ δα]. ριασ. σε κωκπαφοα 
[πέντ-ε, “ἢνο᾽᾽; (ἃ) οὐπηθοίξηρ' 
γΟν Ὁ]: 90 κόσι-οι, 866 τρια- 
κόσιοι ; 1ἰὔογα]}]γ, ““οοηβιβϑύϊηρ οὗ 
ἣνϑ πυπαγραβ ᾽]. 
πέντε, τὰ, 84]. ἱπαθοϊ. 

Ἐῖυο [ἀκῖη ἤο ὅδηβ. ραήεδϊαη, 
ἀπ τὰ ρα ΚΒ 
πεντε-καί-δεκα,, πη. 8]. 

ἰπᾶθοὶ. [πέντ-ε, “ἢἤγνθ᾽" : καί, 
9 δέκα, οπ )... Ἐ γ9 
δηᾶ ἰθη,᾽" 1.6.) ἔὐίορη. 
πεντ-ἤ-κοντα,, πυτη, δῇ]. 

ἱπᾶθοὶ, Ψ'ὑἱψ [{πέντ-ε, “ ἢν"; 
(η) οοῃηηθούϊηρ᾽ γΟΥ6] ; κονίξξραη, 
ἷπ ϑὅ8δη8. ααφαη), "ἴδῃ "; τα 
ΒΆΠΧ, 1Κ Ταῦ. ἐμ8, “γγουϊαρα 
αἱ ἢ ; δηᾶ 50, 116 Υ8}1Σ, ““ ΡῥΥῸ- 
νἰ ρα νυ ἔνα ὕθῃβ ᾽)]. 

πέηπταιτο, [Ι͂ὉΓ ἐπέπᾶτο, 8. 
ῬΟΥΒ. ῬΙΌΣ. ΡΙαρου. Ἰηα, οὗ πάο- 

αιε 

᾿ πιεπγτοί(ηκα, ρμογῖ, ἱπᾶ, οἵ 
ποιέω. ὶ 

πτεπτγτοιημένος, ἢ, ον, Ρ. 
Ροσῖ, Ρα88. οὗ ποιέω. 

πτετπγτωκώς,, υἷα, ός, Ρ. ΡοΓΐ, 
οὗ πίπτω. 
περᾶν, δᾶν. [Ἰοῃρὶ ΠΘηΘᾶ ἔὙ, 

πέρα, ““ὈΘγοηὰ ἢ] 1, δεομοηά, 
αΟ᾽ 88, ὁπ {μι οἱδμιοη" 58.ἰ(16.--- ἢ 
αδθη.: βεψοηπα, αοῦο88, ὁ ἰδὲ 
οἵδον" 8βῖα16 οὔ; ὅ, 10, 
πέρδιξ, ἵἴκος δῃᾷ ἵκος, Γ. 

ἀπα ἢ, Α ραγιίγίασο. " 
περί, ΡΙΘΡ.: 1. Ὑ 8 Ἃοη. : 

δ. Αγομηα, αδοιιΐ,----), Λα)". --- 
Ο. Οὐποογηίησ, αδοιί.---α. 886- 
νοηὰ, αὖουο, δόῦον : -- περὶ πλείσ- 

ΝΟςΓΑ δ δ Α ΚΥ. 

του, (αδοῦο τυεο7} Ἠχιοἢ,, ἷ.6.) Ο7 {}ι6 
α“ἰηιχοϑί Προ) 6 ΟΥ̓ ΠΟ δοῳιθΉ 6 ; 
9, Τ;π-περὶ παντός, αὔουξ οὐδ) 
ἐμίμσ; ὃ. 10.--2. ὙΠ Ὠαΐ.: 8. 
Ανγοιπαᾶ, τοιμηα αδοιί.---Ἢ. Ηαγα 
ὃν, ἨΘαγ'.---Ος ΖῸΥ, οπ ἀοσοομηξ ο7. 
--3Ξ3. Μιὰ Αοο.: 84. Αγομηὰ, 
αὐδοιιί.---Ὁ, ΜεαΊ', ὃν. --- . Ἡ ἢ 
γεσαγα ἰο.---((, ΟΥὁὨ ὑϊπη8 : Αδοιμΐ. 
περιγενέσθαι, 3. δοτ. ἰηΐξ, 

οὗ περιγίγνομαι. 
περι-γίγνομιαι, ἔ, -γενήσο- 

μαι, 2. ΒΟΥ͂, -εγενόμην, Υ. τηϊᾶ, 
[περί, ““Ῥογοηᾶ, ΘΌΟΥΘ ᾽᾿ ; γίγνο- 
μαι, “ἴο Ὀ6᾽ (“Τὸ 6 Ὀογοῃηᾶ, 
Οὔ" ΘΌΟΥΘ,᾽"᾽ δβοιηθίῃϊηρ ; Ἀ6Π06) 
γϊΓ ὅδη. : 70 σεὶ ἰδ ααἀυαηί- 
Ασα 97, ρηευαῖϊ οὐδ)", ουδγοοηιθο; 1, 

περί-ειμι, ἱπηρογῆ. -ἣν, ἔ, 
-ἔσομαι, ἰῃπῇ, -εἶναι, γν. ἢ. [περΐ, 
ἐΌοΟΥΘ ο7) Ὀογομαᾶ ᾿᾿ ; εἰμί, “ἴο 
Ὀ6᾽ (“Τὸ 6 8ῦονυϑ ογ' θβουομπᾶ"":; 
Π6Π06) 1, ὙΥΪΌ αθη.: 70 δι:7- 
Ῥα88, Θχοοῖ, δὲ δι ρε))101" (0; 9, 24. 
--2. 1 Ῥαῦ.: 70 8:ι7α88, 61- 
(664, ΟΥ̓ δ 8ι:067"101", ἴηι ; ὃ, 18, 
περιεῤῥεῖτο. 8. ΡΟΙΒ. 5ἰῃρ, 

ἱροῦ, ἰηα, Ρα85. οὗ περιῤῥέω. 
περὶϊῆν, ἱτπηροχῇ, πᾶ, οὗ περί- 

ειμι- 
περἵπεσεῖν, 2. δού. ἰηΐ, οὗ 

περιπίπτω. 
περὶ-πίπτω, ἔ, -πεσοῦμαι, 

2. ΔΟΥ͂. -ἔπεσον, Υ. ἢ. [περί, ““ 8- 
τοπιπα 5. πίντω, “ἢ 1511 
(ΤῸ [841] διουπηα᾽᾽ ἃ. ῬΘΙΒΟΙ, 
οἰς.; ὮΘη06) 70 φη οἷα ἴπ ἰδ αὐ 8, 
ἐο οηιδγαςε, 

περΐἵ-πλέω, 1. 50Υ,, -ἐπλευσα, 
γ.ῃ. [περΐ, ““τοπῃηᾶ ᾿᾿ ; πλέω, ““ἴο 
5811] 710 8αὶϊ γομπαὰ ἴσζοια 8 
ὈΪδΟΘ ;---ὖὺ 2, 21 οὗ γϑββϑὶβ. 
περϊπλέων, ουσα, εον, Ῥ, 

ΡῬΓ͵Β. οὗ περιπλέω. 
περἵπτύξας, ἄσα, αν, Ἐ, 

ῬΓ͵ΓΘΒ. οὗ περιπτύσσω. 
περὶ-πτύσσω, ἔ. -πτύξω, 

1. 80Γ. -ἐπτυξα, ν. 8. [περί, “ 8ἃ.- 
ΤΟΙΡηα ᾿᾽; πτύσσω, ““ἴο 1ο]ᾶ᾽" 
(“Τὸ ζοϊὰ δύοιηδ᾽" ; Π6η06) Ο 



νΟςΑ4.}» δ ΝΥ. 

ΒΟΙα ΘΒ: 7ῸὺῸ οποΐγοῖο, δ Ῥοιηα, 
θην ἴη ὨΥ͂ οαὐδεηκίηρ, 
περι-ῤ-ῥέω, ἔ. -ῥεύσομαι, Ρ. 

-εῤῥύηκα, Υ. 8. {περί, “" ἃ- 
τουπα᾽ ; ῥέω, “ο ον," να 
ὑπ ἰπὶὑϊ] (ῥ) ἀοιπ 168] 1. Αοὔ.: 
10 ἤοιν αγοιηα,---Ῥ 55. ἸΤ  ΟΥ.: 
περϊ-εῤῥεόμην, 2. 8ΟΥΙ,. -εῤῥὕην, 
(“Τὸ 6 Πονοᾶ δγουῃηᾶ,᾽ 1.6.) ΤῸ 
ὃ6 51, γὉἨωταρα, ΟΥ̓ Θποοηραδ866α, ὈΥ͂ 
ὃ δύγθ8 1), οἴς.; ὅ, 4 
“περιστερά, ἂς, ἔ. Α ἄοῦο, 

»ίσεοη. 
Πέρσ-Ὡς, ου, ἴῃ. Α Ρεογϑδίαη. 

-- Βοῆοθ, Περσ - ἵκός, ἵκή, 
ἵκόν, 84]. ΟΥ̓, οὐ δοϊοησίηρ ἴο, α 
4“) »5ϊαῆ οὐ {με εγδίαῃ ; εγϑιαῦ. 

Περσὶΐκός, ἥ, όν ; 506 Πέρσ- 
ης- 
πέτ-ομαι, ἔ. -ἥσομαι (σοηὐγ. 

πτ-ἥσομαι), Υ. τηϊᾶ. 17ὉῸ Πῖν, ιι86 
ἐμ ιυἵἱησϑ ἴα Πίσης [αἰκὶη ὕᾳ 3818. 
τοῦ ΡῬΑΤ, ““ἢὸ ἢν". 
πέτρα, ας, ἔς. Α γοοΐ, ογαρ, 

οἷο. 
πεφίλῆσθαι, Ρεγῖ. Ρᾶ55. ἰη, 

οἵ φἵλέω. 
πηγή, ἧς, ἢ. Α ϑργίηρ, γοιιηί- 

αἵῃ. 

πηλός, οὔ, "5. 
ηιμα, οἷο." 
Πίγρης, ητος, ἴΏ. ΡΊργε5; 

᾿" ατθοκ ᾿πἰουργθύου οὗ Οὐταβ ; 
Ὧν 17: 
πιεζόμενος, ἡ; ον, Ρ᾿ ΡΓ65. 

Ῥδ85. οὗ πιέζω. 
πιέζω, ἢ, πιέσω, 1. 80ΟΥ. ἐπί- 

εσα, Υ. ὃ. (“ΤΟ Ργθδββθ, Ξᾳ:662Ζ6 ᾿"; 
ἤθη00) 170 οΟ»ρῆθ85, 7685 μαγὰ 
1}01.--- 855. πιέζομαι, ν. 
πεπίεσμαι, 1. 8οΥ. ἐπιέσθην, 1. ἴ. 
πιεσθήσομαι. 
πίμ,.-πλη-μι, ἢ, πλή-σω, 

1. ΔΟΥ.. ἔσπλη-σα, Υ. ἃ. ΝΙΌη 
αφη.: 70 Μιΐ εωὐἱϊ ΟΥ 7γμωϊ οὗ 
[8κΚ΄ῖη ἤο ϑὅδηβ8. σοοῦ Ρεῖ, “ἴο 
ἘΠῚ 1. 

πί(πὴ)τω, [ἴ. πεσοῦμαι,. Ῥ. 
πέπτωκα, 2. ΔΟΥ͂. ἔπεσον, Υ. Ὠ. 
ἶγγορ.: 1. 70 7α1ϊ.---2. 10 7αϊϊ ἴῃ 
ἌἼΘΟ16, οἰδ.;} ἰῊ ὃδ6 πἰαΐη, ΟΥἨ δὲ 

Οἴαν, Ἠυῖγο, 
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ἀρὰ [τοοῦ πτετ, δκίῃ ὅο ϑ8.η8- 
οὐἱῦ τοοῦ ΡΑῚΤ, ““ο Πν,᾽ 4150 ““ἴο 
811 ἄοτγη ᾽. 
Πίσιδαι, ων, τη. ΡὈ]7.: 1. 

Τὴ6 ὶδίάω οὐ ιὶδιαϊαηϑ; ὕὉ86 1π- 
μερὶ δηὐβ οὗ Ῥ᾿βιϊα, ἃ Θοηὐτν οὗ 
᾿ἈΑβίω ΜεηΟΥ, οα ὕπθ ῬὈοσγάριβ οἵ 
ῬΒΥΥρΊδ.---2. 7)ι2 σου ηΐγ 97 ἐπα 
Ριδιαϊατ8. 
πιστεύσω, ἔαύ. ἱπᾶ. οὗ πι- 

στεύω. 
πιστ-εύω, ἔ, -εύσω, Ρ. (πε- 

πίστ)-ευκα, 1. ΒΟΥ. (ἐ-πίστ)-ευσα, 
Υ. ἢ. [πίστ-ις, “ὑγτυθὺ᾽ ὙΠ 
1)8 0. [5 108. (5): Ὁϊ- ἘΡΙΒΙΕΙ 
δ 106, (3). 70 ἐγμδέ, ρεέ ἐγμ8έ ΟΥ̓ 
7αϊίῃ ἴῃ. 

πίσ-τις, τεως, ἴ. [ἴ0Υ πίθ- 
τις ; ἴγ, πείθω, ““ ἴο Ρογβαδαθ᾽" ; 
ἴῃ χτϊᾶ. “ο ὑθῆθυθ᾽᾽; ὑῃγΟῸΡἢ 
τοοῦ πιθ)] (“Α Ροιογυίηρ ᾽ἢ ; 
ὮΘΗ06) 1, δεϑίο 7, ἐγειδέ, χζαϊέι.----2, 
Ζγμμγεῖηο55, φοοα 7αϊα, Μαοζιίψ, 
ἰονα{{ἰΐψ. -- 8. “4, ἀϑϑιγα, 6, ΟΥ 
ρίοασο, οἵ σοοᾶ ἔαϊῃ. 
πισ-τός, ἡ, ὄν, 84]. [ΤῸΓ 

πιθ-τός ; ἴγ. στιθ, τοοῦ οὗ πείθω, 
“0 ρΡογβιιδᾶθ᾽" ; Ῥβδβ88., ““ἴο 6 
Ῥουβαδαθᾶ, ὕο ὑχγιιβῦὺ"᾽ Οἱ ροὺ- 
5Ο0η5: 7γ μϑδίψ, 7ζαϊ ζεῖ ;---οῦῇ 6, 11, 
οἵο., ἴῃ βρ. ψιῦ αθη. οἵ ὑπὶηρ' 
““ ἩΙεὐγ τι ύθα᾽ ; --- οἱ πιστοί, {δ6 
Κα οὴδδ, ἴθ: δ᾽ δ. 1 
“5. {1 0} π ΟΠ] ΦΥ͂ Β "ἢ [5οπηο- 
ὕὐσηθα ἢ Θδῦ. ὃ 102, (38)] ; οἵ, 
Ῥυϊσηοῦ, ὃ 106, (3).---2. ΟΥ ὑΠΪηΡΈΒ : 
7ΤῸὸ δὲ ἐγ ηιδίεα, ἰγιδίισο» δ .--- ἃ 5 
Βα δῦ: πτιστόν, ου, π. 4 ρίοασο, 
ϑοσιιγιίν. ἘΩ͂ ΟὐΟΙΡ. : πιστ- 
ότερος : ϑιι1Ρ.: πιστ-ότᾷτος. 
πιστό-τἄτος, ἡ», ον; 866 

πιστος. 

πιστ-ό τΏ ς, ότητος, ἢ. [πιστ- 
ὅς,: “1πη0η{π|᾽ (“ἼΘ᾽ υΒ ΠΥ 
οὗ ὑῃ6 πιστός ᾿ ; Ποη66) 7᾽γ᾽ μέ}.- 
7μΐηο85, σοοα γαῖ, Παοἰϊέῳ, 
πλαγΐος, α, ον, 8]. διαηί- 

ἑηρσ, αἰμιυα)ΐ, ρίασοα ϑἰαεισανδ: --- 
εἰς πλάγιον, ἵν αἱ δἰαείοης, ΟΥ 
δἰαπίϊησ, αἱγοοξίοη,; οὐϊὶφμεῖγψ. 
πλαίσιον, ον, πῃ. «(4“π ὀδίομ 
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142 γοζα Βύζα ΝΥ. 
ἤρτιθ ο7" ὈΟΩ͂Υ : -- ἐν πλαισίῳ 
πλήρει ἀνθρώπων, (ἴῃ αν οδίοησ 
σι οΥ ηκόλι, 1.6.} γι. ἃ δοϊϊα οοζμΊγγι ; 

“ 
᾽ 

πλᾶἄν-ἄω (-ῶ), ἴ. -ἥσω, ν. ἃ, 
[πλάν-ἡ, “8. ΔΗΘοΟΥηρ ᾽ (“ Τὸ 
ΟΆΈ56 ἃ ὙΠΟ ηρ᾽ ὕο ᾿᾿ ἃ ῬΘΥΒΟΗ, 
οἶδ). ἈΘΏ66). 1, Ἄσβις. 720  Τεϑ 
αϑδίγαμψ, οἷο.--2, Ῥαββ.: τγλᾶἂν- 
ἄάομαι (-ὥμαι), Ρ. (πε-πλάν)- 
μαι, 1. 80Υ. (ἐ-πλαν)-ἤθην,(““Τὸ 
Ὀ6 Ι6α αϑῦγδν ᾿᾿ ; ἤθΠ66) 70 τ΄ῦῸαῃ- 
(ἰ6}", ἴο δ) αν, ΟΥ̓ γὴαην, αδοιέ. 
πλᾶνώμιενος; ἡ; ον, Ε, Ῥ͵ΓΘΒ. 

Ῥα85. οὗ πλανάω. 
πλεθρ-αϊῖος, ἵἴαϊα, ἵαῖον, 

δια]. [πλέθρ-ον,““ ἃ Ῥ]ΟΌΜΥΤ. ᾿᾿; 566 
πλέθρον] (“ ΟΥ, ογ7" ῬΟΙοηρΊηρ ὕο, ἃ 
πλέθρον; ὮΘη66) 1ὴ Βρδᾶοῦ: ΟἔΥΓ 
{με ιυἱα ἢ ο7Ἱ ἃ ριίοίμγμη, ἃ Ῥι6}}"- 
“νι ἴη, ιοϊα ἢ. 

Β.6 οὗ Ἰθηρύῃ : Α4 ρμιοίμγηι, ΠΟ 
Βἰχῦῃ ραγὺ οὗ ἃ βίαᾶαθ (στάδιον) 
δα οαπῶ] ὅὑο 100 ατγϑοκ (101 
ἘΠΡ115}}) [θοί, 
πλείους, οΟὨὐΓ, Ἶ. πλείονας, 

δ0Ο. Ιη8850. δΔηἃ Ι͂6ἢ. ῬὈ]0,. οὗ 
πλείων. 
πλεῖστον, ἅν. [δἄνουθίαὶ 

Ὠθρυῦ. οὗ πλεῖστος, ““ Τηοϑὺ 
οϑέ :---ἣἃς πλεῖστον,(““ ἃ5 τηοϑῦ ᾿"; 
ὶ.6.) αϑ7α7 αϑ ροϑδδῖδί6. 
πλεῖστος, ἢ» ον» 510}. οὗ 

πολύς ;--θἂὖ 10, 19, νι αἀφθη. οὗ 
ὑῃϊηρ ““ Ὀιβυυ Ὀπ ρα." 
πλείω, οομύγ, {1{. πλείονα ; 

866 πολύς. 
πλείων, πλεῖον, ΟΟΙΏΡ. οἵ 

πολύς :--οΟπὰΟὄὖ 10, 11 ΒΌΡΡΙΥ διαστή- 
ματος (“ αἰδίδησορ") νυϊῦὴ ἐκ 
πλείονος. 
πλέον, δᾶν. [βᾶνου θα] ποιιῦ. 

Οὗ πλέων, ““Τῇοϊ6 ᾽] 2707Ὲ6: --- 
πλέον ἡ, 107 ἱπαλι. 
πλέω, ἔ. πλεύσομαι ἃ πα πλευ- 

σοῦμαι, Ῥ. πέπλευκα, 1. ΒΟΥ. ἔπλ- 
ευσα, τ. (“Τὸ βυνίμ ρου" ; 
ὮΘΠη66) 70 αἱΐ, 8οἐ βαιῖ. 
πληγ-ή, ἧς, ἢ. [πληΎ., 8 

(“Α βυυϊκίηρ ᾽᾿ ; Π6ΠΟΘ) 4 ϑέγοζο, 
δίοι;, δίγρε, οὔο. 
πλῆθ-ος, εος ους, ἢ. [πλήθ- 

ω, “ἴο 8411᾽ (“Α ΗΠ πρ : οοη- 
ογούθ, ὑμαὺ συ ἢ]}15᾽᾽ ; Π6η066) 
1. Α σγεαΐ πιηιθε)", α ηι μα. 
-2ώ. Αὐίοηί.--Ν,Β,. Αὐ ὅ, 9, 068 
ΟΣ 15 πϑοᾶ, ὈΥ ὕμ8 ἤρτατο ζουρ- 
τη, 'ῃ Ὀοΐῃ ὑη6 ἔογϑροίηρ Τηθ8- 
ΠΡῈ : ἦν οαίοηξ 0.7 ἰογγλίονΨ απὰ 
γι τε1γ0})67" ΟΥ̓ ὨΙΘΉ. 
πλήθω, 2. Ρ. πέπληθα, ν. Ἡ. 

10 δ γεῖι [εκὶῃ ὕο ὅδηβ. χτοοῦ 
ῬΕΑ͂, ““ἴο Η11᾽. 
πλήθων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΙ68. 

οὗ πλήθω. 
πλήν, δᾶν. δχορρί;---ῦ [Ε1,0, 

νυ ἀθη. 
πλή-ρΏης;: ρες, Δ4].: 1. 7], 

ιοα.--2. 1 ὅθπη.: πὶ οἵ; 
ι 8,9 [τοοῦ πτλή. ἴοπηᾶ 8150 ἴῃ 

πλέθρον, οὐ, . Α5 ἃ πηθᾶ-᾿ πλή-θω, ““ἴο 811 ; ακίη ἴο 588. 
τοοῦ ΡΗΆΑ͂, ““᾽0 Η]1]1᾽}. 
πλησΐϊ-α ζω, ἴ. -ἄσω, Ρ. {(πε- 

πλησὶ)-ἄκα, ν. ἢ. [πλησἵτος, 
ΚΕ ΏΘΔΥ ᾽"᾽ 70 σΟΉ16 ἢ667", αρργοαο)ὶ; 
δ, ὥ. 
πλησϊαίτερος, α, ον ; 8566 

πλήσιος. 
πλησϊον, δἅν, [ςδᾶἄνου αὶ 

ῃθαῦ. οὗ πλησίος, ““ὩΘΑΥ "1 ΔΦαΥ͂, 
οἰο86 αἱ μαπά. 
πλησίος, α, ον, 84]. Δ Ιοαγ,, 

οἴοϑο αἱ παπᾶ, οἴο, ΒΟ ΟΟΙΡ. : 
πλησι-αίτερος 8δ))ἃ -έστερος ; 
ΞῈΡ. : πλησι-αἰτᾶτος ἃ πᾶ -ἐστἄ- 
τος. 

πλοῖον, ουὅ, ἢ, [ἴ.6. πλό-ιον, 
ΙοΥ πλέ-ιον, {Υ̓́. πλέ-ω, ““ὕἤο Βνν1Π 
οΟ)" Ποαῦ᾽] ( ΤῊΘ βυν τ ] ηρ᾽ ΟἿ" 
Ποδίϊηρ ὑπῖηρ ᾽᾿ ; Ὠ6η66) 4 τυϑϑ88εὶ, 
“διὲρ, οἷο. 
πλού-σϊἵος, σα, σΐον, 84]. 

[ῸΥ πλούτ-σιος, {1.ν πλοῦττος, 
ἐγ Θα]ἢ ᾽1 Ἡεαϊίμν, γἱολ;---αὶ 9, 

. 16 {116 ΘΟΠΡ. 18. 0114, Ὀγ ἀο6η. οἵ 
δ Βηρ, σομῃρᾶνθα. Κρ Οορ.: 
᾿ πλουσι-ώτερος; Ξπρ.: πλουσι- 
ὠτᾶτος. 
πλουτ-έω (-ὦ), ἔ. -ἥσω, Ρ. 

γοοῦ οὗ πλήσσω, ““ὕο 5ὑχ1κ6᾽᾽ ᾿ {πε-πλούτ)-ηκα, Υ. Π. [πλοῦτε-ος; 



ΝΟΓΑ͂ δ΄ ΔΑ ΑΥ. 

“ἐγ ϑ] ἢ ̓  ( Τὸ ἂν πλοῦτος ᾽᾿ 
ΠΘΠ66) 70 δὲ ιυραϊίδῳ, γΐοι, οὔο. 
πλουτῶν, οὔσα, οὖν, ΘΟ, 

Ῥ, γϑϑβ. οἵ πλουτέω. 
ποδ-ἤρης, ηρες, 846]. [πούς, 

ποδ-ός, “ἃ Τοοῦ ᾽᾽] Ποαοσθῖηρ ἰο ἐμ6 
7εεί. 
ποδῶν, β6Π. Ρ]ΕΥ. οὗ πούς. 
ποιέω (-ῶ). -ἴ ποιήσω; Ῥ. 

πεποίηκα, 1, δ οΥ. ἐποίησα, Υ͂. ἃ. 
ΠΠ πρὸς ΤΑ ρίνς, δὲ: 08) .Τὸ 1 
μιαΐο ἴῃ ὑῃ6 νυ ἰαθϑῦ τηθϑηΐηρ Οὗ, 
ὑπ6 ποτᾶ : --- φόβον ποιεῖν, (ἰο ̓ 
γηαῖο, 1.6.) ἰο σαλι86, ΟΥ̓ »ηγΌΟάς6, 
Ζ6αΥ, οἷς.---(Ὁ) ὙΥ10} βθοομᾶ Δ οο.: 
Το τιαΐο δὶ οὈ͵]θοῦ ὑμαῦ ψνΠΪΟῊ 15. 
ἀσπούοα Ὀγ ὑπ βϑοοῃᾷ 800, [917; 
οὗ. ῬΥϊΏΘΥ 99.---(Ο) ὙΥ ΟὈ͵6ο-᾿ 
{ἰἶἰν οἱδιιβο: 70 οατι806, δγῖηςσ 
αδοιιέ, οἴο., ὑμπαῦ βοπχθύμιηρ' ὕαϊκθ. 
ῬΊΙδ8Ο66, οο.---Ὁ.: (8) Τὸ αἀο ἃ ᾿ϊηΡ. 
--ὀὈ) ὙΥι Αοο. οὗ ΡῬΘΥβοη δῃᾶ, 
Ασο. οὗ ὑπίῃρ : 720 αο ϑβοϊηθ- 
ὑπίηρ ἰο ΟΠ6.---(Ο) ὙΠ εὖ ογ' 
κακῶς, δηἃ [10]]18. ὈΥ Αοο. οἴ! 
ΠΘΘΥΟΥ ΟὈ]Θοῦ οἰ οχρυθϑεθα 
ΟΥ̓ ππαργϑβίοοα : (α) ΤῸ αἀο σοοα 
ο, δογιοῦέ, δοδίου ΟΥ̓́ΟΉ 76)" ἃ δε116- 
͵7ιὲ, οἴο., μροτ.---(β) Τὸ ἀο ἢιμι) ΟΥ 
Δ) 7 ἕο; 0 δι), τη ,7147)6, ἰηζίϊοί 
τΉ7» ροΉ.---Ο, ΤῸ 70γΏν, δῆαρε, 
Θοἴο.--ἃὁ. Νουῦ.: ΤῸ δὲ ἀοϊηρ ΟΥ̓ 
αὐοἰΐηρ, ἰο αο, ΟΥ̓ αοί, ἴῃ ΔῊ τνδν : 
---καλῶς ποιεῖν, ἴο αςἰ Ποπῃοιγαδίμ." 
--3. ΜΙΑαά. : ποιέομαι (.-οῦ- 
μ»α.), Ι. ποιήσομαι, 1. ΒΟΥ, 
ἐποιησᾶμην, Ῥ. Ῥᾶϑ585. ἴῃ ΠηΪ. 
ΟΥΟΘ, πεποίημαι, 10 ἠιαΐα ΤΟΥ͂ 
ΟἿΘ᾽5 561} 072) ΟἹ ΟΠ Θ᾽ 5 ΟὟ ρᾶῖῦ.--- 
4. Ῥα55.: πτοιέομναι (-οὔμαι;ι),. 
Ῥ. πεποίημαι, 1. 8ΟΥ, ἐποιήθην, 
1, ξπὺ, ποιηθήσομαι, Το ὃ6 ἀοΉ6, 
οἷο, 

έον (-οὔν), Ῥ. Ργ68. οὗ ποιέω. 

143 
.} δὸ ἄοτε, ΟΥ̓ ἰδ ἰο ὅθ ἄοπο ;---εἰὖὺ 8, 

15 ΤῈ Ταῦ. [ὃ 106]. 
ποικίλος, ἡ; ον, 84]. Μαηγ- 

οοἰοιγ θα. 
ποιούμενος, ἡ, ον, οοηὐτ', Ἐ, 

ῬΙΘ5. Πγ1α. 8 ηα Ρᾶ55. οὗ ποιέω. 
πόλεις, ΠΟΙ. Ὀ], οὗ πόλις. 
πολεμ,.-ἔω (-ὦ), ἢ, -ἥσω, Ρ. 

(πε-πολέμ)-ηκα, ν. ἢ. [πόλεμ-ος, 
κε γΑΥ ] 1. 70 τὉ΄᾽α)", τσασο τ0α7".--το 
2. ὙΥυΓῚ Ταῦ.; 8180 ἱὺ πρός 
δᾶ Αοο.: 7ΤῸ τῦασα ια ἀροϊηϑῦ ; 

᾿ το Ὥλαζο ταῦ νΠ. 
᾿ πολεμήσας; ἜΣ 
' . 

ἄσα;, αν, 
ΔΟΥ, οὗ πολεμέω. 
πολεμήσων, ουσα, ον, Ρ. 

Γαΐ. οὗ πολεμέω. 
πολεμ-ἴκός., ἵκή, ἵκόν, 8]. 

[πόλεμτος, “γῶν 1 ΟΥ̓, ΟΥ δοϊοῃσ- 
10 ἴο, τῦαν7'; υαγίϊξο,--τ 5 Βα ϑύ.: 
πολεμῖΐῖκά,, ὧν, πῃ. ρῥαγ, ἤ7α»- 
ἰϊλε α΄αῖ75, ηναϊέθ})}8 οΥ τὐαν'; ---ιῦ 
ὃ, 1, τὰ. πολεμικά, -ιϑ. ἶσος ἊΣ 
Ἐϑρθοῦ ᾿ δέῦθυ ἀρίστους. 

1. πολέμ-ἴος, ἴα, ἴον, 88]. 
[14.1 1. ΟἿΣ οΥ δοίοησίηρ ἐο, τῦῸα 7. 
-- 2. Πορίϊίο.--- 5. Βαθϑῦ. : στο- 
λέμιος, οὐ, π. 4 οποηῖν ἴῃ 
ὙΔΥ ; α 7ΟθηιαΉ,, οἴο. Ἀ ἘΠ ΟΟΙΩΡ.: 
πολεμι- -ώτερος ; ΒᾳΡ. : πολεμι- 

᾿ ὦτᾶτος. 
ΕΞ: πολέμιος, ου; 5868 1. 
᾿ πολέμιος. 

8. πτολέμϊἵ-ος, ἴα, ἴον, 86]. 
[πολέμ-ιος, “δὴ ΘΠΘΙΩΥ͂ ᾽] 1. 
ΟΥ̓́, οὐ δοϊοησίηρ ἰο, ἱδ6 ὁπ ΘΉψ.-τ: 
2. Πορίϊϊο. 
πολεμιώτερος; α, ον; 866 

ϊ- πολέμιος. 

πόλ-εμος, μουν, πι. [ΡΙῸΌ. 
ἔου πάλ-εμος ; ἔν. πταλ. τοοῦ οὗ 
πάλλω, ““ὕο Ὀγδηπίβῃ, ΠΥ], δέο.} 

᾿ (ΓΑ Ῥγδηαϊβηΐϊηρ᾽ ὁ)» ἨατΠΙΡ " οἵ 
ποιέων (-ὧν), ἔουσα (-οὔσα), ὙΥΘΘΌΟΏΒ ; ἤΘΠ66) Τα". 

πολεμῶν, οὔσα, οὖν, ΟΟΠΤΥ, 
πτοιήσεια, Αὐὐΐο ῸΥ ποιή- ΠῬ, ργοβ. οἵ πολεμέω. 

σαιμι,1. ΒΌΥ. Ορῦ. οὗ ποιέω. πολι-ορκ-έω (-ῶὥ), ἢ. -ἥσω, 
ποιήσειν, ζαῦ. ἰηΐ, οὗ ποιέω. | 1. ΔοΥ. (ἐ-πολι-όρκ)-ησα;, Υ. 8. [ΟΥ̓ 
πτοιη-τέος. τέα, τέον, ΥΘΥΌΔΙ. 

Δα]. {ΘΠ Ὁ Ποη θᾶ Υ, ποιε-τέος ; 
ἔν, ποιέ-ω, ““ἴο α0᾽᾽] 7)}μπα. πιο 

πολι- τερὺ- ἕω ; ἘΕ; πόλις, πόλι-ος, 
ἐῷ ΟἿΌΥ ̓̓  ; ἔργ-ω (Ξε εἴργ-ω), ““ ἴο 
Βῃ πιῦ ἴη, 07) ΘΏΟΙΟΒΘ ̓ (“6 ΤῸ τὺ 
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νυ ΝΥΝ νὰν 

144 νΟΓΑ δύξα ΝΥ. 
ἐπ, 07) ΘΠΟΪΟΒΟ, ἃ οἷν "᾿; Π6ΠΟΘ6) 
70 διούζαάε, δεδίεσε, δοίθασιο)". 
πολιορκῶν, οὔῦσα, οὖν, 

οομΐτ. Ῥ. ῬΥ68. οὗ πολιορκέω. 
πόλι-ς, ος (Αὐὐϊο πόλε-ωξς), 

ῖ. Α οἱέψ ;---αὖῦ 1, 8, τῶν πόλεων, 
ὧν. .. εἶχεν 15 Ῥαῦ ἴου τῶν πόλε- 
ων, ἃς . . .- εἶχεν, ἔμπα γοϊδέϊνθ 
Ῥοΐηρ ρυῦ ὉΥ δὐδγδούϊοῃ ἱπ ὑ86 
οδβθ οὗ ἰΐβ δηϊθοθάθην [ακη ἴο 
548. θεν “ἃ ΟΨΏ 07 ΟἿΌΥ "]. 

λ-ἄκις, ἄν. [πολύς, 
εὐ ζῳ -οὔ, “ΤΩ ΠΟἢ ; τ ηΥ ᾽] απ 
ἐϊηχε5, ογίεοη, 77 οφιμοηίψ. 
πολλ-α-πλᾶἄσϊζος, πλᾶσϊα, 

πλᾶσϊον, 84]. ἰπολύς, πολλ-ὸς, 
““ΤΩΠΟὮ, ΤΠΔῊΥ ̓᾿; (α) ΟΘΟΠΠΘού ΠΡ’ 
ψόον6 1]; ὑπ οτρίῃ οὗ ὑμ6 Ἰαβὺ 
ΤΠΘΙΏΊΌΟΥ οὗ {88 ψογζὰ 15 ὉΠΟΟΥ- 
ὑα]}}Ἱ απ {ϊηλθ5. ὭγΟΥ 6, 8ευογαϊ 
{768 αϑ Τα. 
πολλοί, 

ῬίυΥ. οὗ πολύς. 
πολύ, ἂν. [φἄνουθῖαὶ πϑαῦ. 

Οὗ πολύς, “Το ἢ “ δι ΕΣ 
ἄσρτρο;: Τμο]ι: --- πολὺ θᾶττον, 
γιοῦ, Ὡ10}} χιοκὶν.---2, ΟΥἨ ΒΡ8ΟΘ : 
Α σνεαΐ ταν ΟΥ αἰϊδίατιοο, ζα7". 
πολύς, πολλή, πολύ, δ86].: 

1. Ῥοβ.: ἃ. Οὗ ΠΌΡΟΥ ο7" αὐδηὖ- 
ἐγ : ΜῶοΝ, ταην, ἨΔμ2)167)018 ;---- 
αὖ 0, ὕ, οἷο.; ἢ Οδθη. οὗ ὑμπίηρ' 

πολλαί, πολλά, 

“Ὁ δ τ θυυ θα ἢ; - τὸ πολύ, (ἐδ 
ηιμολ, 1.6.) ἐλμὸ ᾿γγοαίον" φαγί; Ἴ, 
20. δ0, 4... 4.8}: (8) ,ΑΚ5 ϑαρθύ.: 
πολλοῦ, Ἰρῦ τ. ῬΙΌΥ. Μαην 
»ογ80Ή)8, Ὠιαηῦ : --- οἱ πολλοί, δα 
ηηαηψ, λι6 πιαγονγὶίψ. --- (Ὁ) πολ- 
λά, ὧν, ἢ. Ρίασ. Μαη ἐδπῖηρϑ: 
-διὰ πολλά, οἡ αὐροιηέ 0 πιαηῳ 
ἐμέπσϑ, ἴ.6.. 70)") Ἰιαὴμψ γΕα8ΟΉ} 8; 
9, 22. -- Ὁ. Οὗ ἄοσργθθ, σϑ]ὰθ, 
εἰς.  ΜῶοΝ, σγεαί, μϊσῆ, ἴἰαγσὸ 
[8 106]; οἵ; ῬΥΪΠΊΟΥ, ὃ 118.---Ο, 
Οὐ ὑϊη6 : Ζοησ. -- ἃ. Οἱ εἰζθ: 
ΘΟ νεαΐ, ἴαῦσο, οαίθηοἵυο.---ῷ, (ΟΙΏΡ.: 
πλείων, ον, ΜἭἝοε, εοἴο., ἴῃ 
ΠΌΓΌΘΙ, σα]αο, δἰς. : ---Ξ πλείονος 
ἄξιοι, τὉΛογ ἢ. ὭγΟ7.6, Ὧ107.6 υαϊμαΡῖφ. 
-- 5 Βαθβῦ.: ἃ. στλείονες(-οες 
τους), όνων, πὶ. ΡΙαν. 210) }ὲ}- 

5015. -- ΌὉ- πλείονα, (-οα, ὥ), 
όνων, Ὡ. ῬΙΓ. ΜογῈ ἰμῖηρ3.--- 8. 
ΞῸΡ.: πλεῖστος, η, ον: ἃ. Οὗ 
ΠῸΓΏΌΘΥ : οϑέ; ηιοδί, ΟΥ̓ Ὁ Υ, τ ηι- 
ΟΥ̓ Ομ; ὕὉ67} ὨϊαΉΨ. -τὸ 5. Βυθϑῦ.: 
(8) πλεῖστοι, ων, 1. ΡὈΪΌΓ. 
“Μοϑί 967 ΟΉ)8, ὑογ ὩπαΉΨ ΡΕ17᾽ 5ΟΉ)8. 
--() πλεῖστα, ων, π. ΡΙῸΓ. 
Ῥογὰ ἡιαημ ἰμΐηρϑδ, πιοϑδέ ἐμίηϑ.--- 
Ὁ. ΟΥ νδ]ιθ, οἶς: “Μοϑβί, μϊσῃμεϑί, 
οἴ, : --- τὰ πλείστον εμέ, ἐμ6 
ἐμίησϑ τρονἱΐι Ὠϊοδί, ΟΥ̓ ἐμοὶ)" ἠγοϑέ 
ναϊμαδίς οβεεί. Ἐ ΟομρΡ. : 
πλείων ; 50}.: πλεῖστος [Κη ὕο 
Ξ8Ώ5. ριι7"ι5, ““ ΤΩ ΠΟ, ΤΊΘΏΥ ἐῤ 
πολῦὔ- τελ- ἧς; ἔἕς, δ]. 

[πολύ-ς, “ΤΟ ̓ ; τέλ-ος, “6Χ- 
ΡῬΘΠ56᾽ (“ Ηανὶῃρ τὰ ΠΟ ἢ 6χ- 
ῬΘη36᾽᾽᾽ ; Π6η66) ον ἐχρεηϑῖυθ, 
οοϑίϊψ. 

πτον-έω (- ὦ), ἢ. -ἥσω, Ρ. (πε- 
πόν)-ηκα, Υ. ΠΤ. [πόν-ος, “1δΔὉ- 
ΟἿ} 70 Ταδοιι", ἰοϊϊ. 
πονήσας, ἄσα; αν, Ρ, 1. 80Υ. 

οὗ πονέω. 
πορ-εία, είας, ἔ. [πορ-εύω, 

ἷπ Ιηϊα, ἔογοθ ; 866 πορεύω] 4 
φιαγοῆι. 
πορευόμενος, ἤν ον Ῥ. ῬΥ͵ΟΒδ, 

γᾶ. οὗ πορεύω ᾿--δὖ 8, 18, ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτῶν αἰθιι πορευομένων ; Θεη. 
ΑΡϑ58. 
πορ-εύω, ἔ. -εύσω, 1. δοΥ. 

(ἐ-πόρ)-ευσα, Υ. ἃ. [πόρ-ος, “8 
ὙνΑΥ,᾿ ““γεαύμνναν,᾽" οἰς.} 1. Δοῦ.: 
70 τπαζεθ, ΟΥ οαϊι86, ἰο 00ο.---. 
Μηα.: πορ-εὔομαι, ἴἔ, -εὐσο- 
μαι, 1. δ8Δδοῦ. (ἐπορ) - ευσάμην, 
1. ΒΟΥ. 8685, ἐπ ἘΠ); ΤΌΣΟ, 
(ἐ-πορ)-εύθην : ἃ. ΤῸ ταζε ΟΉ6᾽ 8 
8017 ἰ0 σο; ἰο σο, ργοσεορα, ναοὶ. 
--Ὁ. 70 σο οη οη6᾽ 8 τα! Θἴο. 
πόῤῥω, δᾶν. [Αὐὐίο ἴῸΓ πρό- 

σω] αν», 7α» οὔ“, αἱ α αἰδίαηοο. 
πορφῦρ-οῦς, ἃ, οὖν (Δὐϊία 

ἴοΥ εος; εη, εον), δα]. δόμων α 
ἅἄ, ““Ὁ06΄ ΡᾳΓΡΙΘ- ΒΘ ἢ 07) ΤΊ ΠΤΟΧ 
ὮΘΠΟρ, “ῬαγρΙ]ο-αν - Τ᾽, ΟΥ̓ 
ὈΘΙοηβίηρ' ἴο, πορφύρα" . ἨΘΠ66) 
Ῥγεὰ 7.» Ῥῖο, Ῥεγ}ῖο, 
“τοσί, ἀαῦ, ρΡΙαγ, οὗ πούς. 



ΨΟΓΑ͂ Βύξα ΝΥ͂. τς 
ποτ-ἅμιός, αμοῦ, τ. [ποτ-όν, 

“ἄγῖηκ  (“ Ταῦ ψὩοὴ Ρ61- 
ὑαὶϊηβ ἴἤὸ αὐ ηξκ᾽᾽ ; θη) 4 
γίνε)", ἃ5. ὈδΙηρ᾽ αὐ ΚΘΌ]6 νυαῦου. 

1. πτό-τε, ἱἰηύουγορ. Ῥδυύϊοϊθ, 
Αἱ ωδαὲ ἐϊπιο ἢ ὠὐποη [κῃ ἴο 
Ξ8η5. ζα-8, “ὙΠῸ Ῥ᾽᾽ οἵ, Ἰοηΐο 
ἔουτη κό-τε]. 

ὦ. “το-τέ, οποϊτὑϊο ραγύϊοϊθ, Αἱ 
8016 ἰΐῆιο, αἱ απν ἰΐηι6, οποο [ἰὰ.]. 
πότερα, πότερον ; 866 

πότερος. 
πό-τερος, τερα, τερον, 84]. 

Ἡγλοίλιθ»" ὁ ἰδ ἑιο.---Ν Τουῦ. Κ΄ηρ,. 
δα ῬΙΌΥ, ἃ5 ἀᾶν,: πότερον, 
“τότερα, ἸἩγλοί)ο)": ---- πότερον 
(ποτέρα) . . . ἢν τ᾿ 6.67 . . «Οὐ 
4Π6.}.67"; --- πότερον (ποτέρα) ἢ 
..«. ἤ, τὐποί)ι67᾽" .« .. ΟΥ᾽ τὐποί67" 
. ... 07 τυῦεί 62" {{Υὠ ΒΆΤὴ6 τοοῦ 88 
1. πότε ; 866 1, πότε. 

πτο -τόν, τοῦ, ἢ. (“ Ταῦ 
ὙΠ ΟὮ ἰ5 ἄγη κ᾽ ; ΠΒ6η66) ὥγίηκ. 
-- ΕΙγ.: δρ»ἱηζαδίο5 ἴχοοῦ στο, 

ει ακίη ἴο ϑδη8. χοοὺῦ ΡΑ͂, “ἴο 
ασίηκ᾽᾽. 

1. τοῦ, ᾿ἰπὐογτορ. ϑᾶν, ΤΡ λ67:6 ἢ 
[{Ὁ. ϑᾶὴὰθ σοοῦ 88 πό-τε ; Οἵ, Ὁ} 15 
ψοτῖὰ]. 

2. “τού, απο] ὐΐς δἂν. ϑοηιο- 
φἤογ 6, αηψιυῆονο [1.1]. 
πούς, ποδ-ός, τη. (“ ΤῈ6 

δοὶπρ ὑπίησ "ἡ; ὮΘ606) Α οὶ, 
θύμον 85 8. ΤΏΘΙΏΌΘΙ οἵ ὑῇθ 
ὈΟΑ͂Υ, ΟΥ ἃ5 ἃ Τ]ΘΑΘΌΥΘ Οὗ ἸΘηρ 
[ἴ0Γ πόδ-ς; «ἰκίη ο ϑὅδηβ. ράᾷα, 
ΟΥ̓ ραᾶ, “ἃ ἴοοῦ,᾽ ἔν. τοοῦ ῬΑΏ), 
“ἐἴο ρο᾽᾽ ; οἵ, Ταῦ. 65, ρδα-ῖ8; 
8150, ἘΠΡΊ15η 7οοἱ]. 
πτρᾶγ-μια, μᾶτος, ἢ. [πττραγ, 

τοοῦ οὗ πράσ-σω, ““ἴἢο ἀ0᾽ 1. 
γΤῇαΐ τὐλιοῦ 186 ἀοηθ; ἃ ἀδσορα, αοί, 
οἴο.---2. Α ἐμπίηφ; α γηαΐίθ), αὮ 
ααῖν. ---- 3. Τὴ Ῥδὰ βθῆβθ: 4 
ἐγοιδίίοβδοτηθ αὔὸαϊ, ΟΥ̓ διιμδῖη 88; 
ατιηοψαῆ6, ἐἰγοιδί6. 
πραέων, Ιηδ80. ρ6η. Ὀ]Π7. οὗ 

πραῦς. 
πρανής, ἔς, αοη. -έος οὖς, 

84]. [Αὐὐΐο ΤῸ πρηνής ; ἃκίη ἴο 
«ΧοΉ. 1, Ι, 

πρό, ““Ἰογναγᾶθ, Ὀοοτο ᾽ Οὗ 8 
Ἡ111, δος. : διἰορίηρ, εἰθορῖψ-ποἴϊη- 
ἴησ. 
πράξεια, ἴοῦ πράξαιμι, 1. ΒΟΥ. 

ορῦ. οὗ πράσσω. 
πρᾶξις, ιος, Αὐὐίο εως, ἔ. 

[ΟΥ πραγ-σις ; ἵν. τοοῦ πραγ; 
866 πρᾶγ-μαῇ (““Α ἀἁοίηρ᾽"; 
ὨΘΏ06) 1. “15, αοἰΐοη, αοἰ, 17). 8- 
αοἰϊοη, οἷα.--.2. 4η τὐἰπαογίακίηρ, ᾿ 
6Οο117,86 ΟΥ̓ αοἰϊοη,, Θἴο. 
πράξω, 1. 801. 510]. οἵ 

πράσσω. 
πράσσω (πράτ-τω), ἴ, 

πράξω, Ὁ. πεπρᾶχα, ῬὈΙπροτῆ, 
ἐπεπρᾶχειν, 1. 801. ἔπραξα, Υ. ἃ. 
Θηἃ ἢ. [ΠΟΥ πράγ-σω ; ἴγ. τοοῦ 
πραγ] 1. Τὸ δγηρ αδοιΐ, 0, 
οδοοί, οὐο.---2, Νουῦ.: 70 7676 ἴνι 
ὃ ῬΑΥ ϊοθ]Υ ΜᾺ :-- κάκιον πράτ- 
τειν, ἴο 7αγὸ τ007,86.--9, ῬΑΒΒ5.: 
πράσσομαι (πράττομιαι), 
Ῥ. πέπραγμαι, 1. 8οΥ. ἐπράχθην, 
1, ἢ, πραχθήσομαι, 8. ἔ, πεπράξο- 
μαι, ΤῸ ὃ6 ηναᾶε ΟΥ̓ (0Ή6. 
πράττω ; 588 πράσσω. 
πραΐῦς, εἶα, ὕ, 84], (““ ΜΊΑ, 

Θσθηὐ]6᾽᾽ ; ἤθη06) Οὗ βδῃϊμη8]8 : 
Ταηι6 ;---οῦ 4, 9, οὗ 51:65. 
πρά-ως, δᾶν.[πρά-ος, ΔηοὕΠ6Σ 

ἕου οὗ πραῦς, ““ τ]ὰ 1 Μηαΐῳ, 
σορίϊν; ἴῃ ηιϊα ΟΥ̓ σοΉ 6 {67"2}}8 :---- 
πράως λέγειν, ἰο ϑβρεαΐ ηιαϊν, ἰ.6., 
ἐῃ Τρὴϊ ἐθγ 8, 07 ΟΥἩὨ αδοιέ; ὅ, 14. 
πρέπω, ἴ. πρέψω, 1. ΒΟΥ. 

ἔπρεψα, ν. Ὡ.: 1, ΤῸ δὲ ϑμϊίαδῖδ 
ΟΥ δοβιίϊίηρ; ἰο δεῖ, δεοῦῆῆέ, δΟοΟΟΉΊ6. 
--2. Τροῦβ.: ὙΠῸ} Ὠδύ.: ἔπ 
ρετε, 1ὲ τρα8 ϑιεϊίαδϊ6 ἰο, έ ὃδ6- 
σαι ; 9,6. 
πρέσβυς, νος δηᾶἃ εὡς, ΤῊ. 

Απ οἷα πιαθη. ἈΦ ἩΘΉΟΘ 816 
Τοστηθᾶ ὑῃ8 οομηρδγαύῦδνο δηᾶ 58- 
Ῥουϊαινο δα]θούϊνοϑ, πρεσβύτερος, 
πρεσβῖων, οΟἿαΟ7, πρισβύτᾶτος, 
πρέσβιστος, οἷαοοὶ ΓΡΥΟΌ. ὕο Ὀ8 
αἰϊν ἀρᾷ πρέσ-βυ-ς ; οὗ ΜΟΙ 086 
Ῥδυΐβ 16 ΤΟΘΡΟΟΟΥΘΙΥ δκίη ἴο 
5Δη5. 8ϑᾶν. ριμγα8, “ἴον νατγᾶ,᾽» 
αηα τοοῦ ΒΗΓ, ““ἤο θ6᾽ ; μη 80, 

παι ,......ϑὅ ὄϑὄδὲὰ᾿ς. ...... (ὕ.ὕ«ῳὔὐόυκαν λιν. νον ὑκθδ,» 

ἘῊΡ ἘΡ γ. Ἐν νον ον ναῆΨψσαψυψνν νυ ἡ σαν δ.αΨ ον να ΨΨΌΝΝ 
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ἢρ ὑπῶΐ ἰβ5 ΤΟΥ ΑΥ̓͂, οΟ7᾽ ΤΠΟΥΘ 
τα νϑηοθϑᾷ,᾽ ἴῃ 866]. 
πιρεσβὕτερος, α, ον, ΠΟΙΏΡ. 

8]. Οἰα6)", οἰαι67), ϑ8εη 107" :-- οἱ 
πρεσβύτεροι, {δ6 οἰ(6)" θη, ἐδὸ 
8Εη)107)8; 8606 πρέσβυς. 
πρίασθαι, 2. δ0οΥ. 1ηΐ. οὗ 

ὠνέομαι. 
ἀτρίν, δᾶγ. 818 “οηῇ: ὁ 1, 

Ααν.: 8. Μβε,ογῈ :---πρόσθεν πρίν, 
δε7ο7γ 8 ἱμαΐ; 1, 10, - Ὁ. 4670} 
ἐλιαΐ.---2. ΟΟὨ].: Μ670 7 ἱμαΐ, δοοη- 
61" ΟΥ̓ γαίμογ" ἰμαῆη. 

πτρό, ΡῬΥΘΡ. πᾶ δᾶν.: 1. ῬΙΌΡ. 
συϊῦ ἀθη.: Με7ο7, ἵπν 7), οηέ 67..---- 
2. Ααν.: δεῦογε, ργουϊοιδῖν. 
προ-αισθάνομιαι, ἢ. «αισ- 

θήσομαι, 2. δ0Υ. -ησθόμην, Υ. Υηϊᾶ, 
[πρό, ““ὈοἔοΥΘ Δα" ; αἰσθάνο- 
μαι, ““ἴο Ρογοθῖνθ᾽ 70 »ογοεῖυθ, 
γιοίϊορ, ΟΥ̓ οὔδογυθ δεγογεπαπα. 
προαισθόμενος, ἡ; ον, Ῥ. 

), ΔΟΥ͂, οὗ προαισθάνομαι. 
προ-άρχω, 1. δ80Υ. -ηρξα, 

ν. ἃ. [πρό, “ ἢγϑὺ᾽" ; ἄρχω, “ ἴο 
Ὀδρίη 1 10 ϑεσίη 51,35έ;---80, 8180, 
ἴῃ "αῖδς προ-ἄάρχομναι,]. δΟΥ. 
-ηρξάμην. 
προβαλέσθαι, 2. δοΥ. ἰηΐ, 

Τηϊα, οὗ προβάλλω. 
προβαλλόμενος, ἡ, ον, Ἐ, 

ῬΙ68. Τα, οὗ προβάλλω. 
προ-βάλλω, 1. -βαλῶ, ν. 

-βέβληκα, Υ. ἃ. [πρό, “ Ὀοΐονο᾽"; 
βάλλω, “ἴο Τπτὸν ""} 1. Δοῖ,: 
70 ἰμγοιν, ΟΥ̓ οαϑί, δ6707)6 ΟἿΘ ; 
ἰο Ποιὰ δϑοῦοῦ) δ ΟἿ. --- 2. ΜΙα, ; 
προ - βάλλομαι, Ρ. ῬΆΒ8. 
ἴῃ τηϊᾶ,. ΤΙΌΥΟΘ, -βέβλημαι, 2. ΒΟΥ. 
(προὐ)-βἄλόμην (1.6. προ-εβᾶἄλό- 
μην), 10 λοϊία δέξο 6 ΟἹ δ᾽ 8 8617: 
--- προβαλέσθαι τὰ ὅπλα, (ἰο ποϊὰ 
ἐμιοῖγ" αγ18, ---᾿ ἵ. 6. ὕΠΘΙΥ Βῃ161ἃ 
ΔΙ 5ΡΘΔ18--- 6 707: ἰΠδηϊδεῖυε5, 1.6.) 
ἰο ὑγίηρ ἰμοὶγ αὐ 8 10 {δ 770: δι 8 
σοι 6 ἄοπθ ἴῃ δοῦμδαὶ Ὀϑυ]6 ; 
“ 
πρό-βἄ-τα,, των (Ποῦ. ἰσγορ, 

προ-βᾶσι), Ὡ. ΡΙΌΥ. [πρό, “ἴοΥ- 
γγαταβ ᾿; βα, τοοῦ οἱ βα-ίνω, 
0 ρΡῸ Οὗ Μ41Κ᾽ (“ Τηΐηρβ 

ΓΟΓΑ͂ δύζζα ΝΥ. 
Βοϊηρ 02") νυνὶ Κίηρ ΤΟΥ γΒ ᾿᾿ ; 
Δηα 850, δΔιηΪ18]5 ὑπαῦ Ὑ8]1Ὲ 85 οὁΡ- 
ῬΡοβοα ἴο ἔμοβθ ὑμαῦὺ ἢν, Οὐδθρ, 
οἶς.; ἌΘΠΘΘ, 65}.) ΟΥ Β.18}1 οδὐῦ] : 
δλθρρ. 
προδεδωκώς, υἷα, ός, Ρ. 

Ρουῖ, οἵ προδίδωμι. 
προ-δίδωμι, ἴ,. -δώσω, ἢ. 

-δέδωκα, 2. 80Υ. -ἔδων, Υ. 8. πρό, 
“Του "᾿; δίδωμι, “ἴ΄ἢ΄ο ρεἶνο᾽} 
(“ΤῸ οἷν του"; Π6η66) 1, 
70 δείγ  αν.---2. 10 αϑαπαοΊ, 70)1"- 
δαζο, οἷο. 
προδόντα,, τη886, 800. 5'ῃρ'. 

οὗ προδούς ; 886 προδούς. 
προ-δό-τΏς;, του, ἴῃ. [πρό, 

«ὁ ἔργίῃ ᾿᾿; δο, ἃ τοοῦ οὗ δίδωμι, 
(0 οσἷνο᾽ὕ͵ (ἪΘ6 ψ0Ὸ βθδἷνϑϑβ 
ΤΟΥ "Ὁ 5ΟΠῚ6. ῬΘΥΒΟῚ 072" ὑίηρ ἴο 
ΟὐΠΘΥΒ ᾿; ἤθη06) 4 δείγαψεν",, 
ἐγαϊίολ" ; α 7αῖδο ΟΥ̓ {7 αολεγοῦ 8 
}Ε7)80Ή. ᾿ 
προδοῦναι, 2. δΔοὴ. ἱἰπῆ, οὗ 

προδίδωμι. 
προδούς, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. ΔΟΙ. 

οὗ προδίδωμι. 
προδρᾶμιών, οὖσα, ὄν, Ἐ, 

2. δοΥ. οὗ προτρέχω. 
“τρο- εἶδον, 2. δοΥ. ψἰποῦῦ 8 

Ῥ͵Θ5. ἴπ 156 (προ-οράω Ὀοΐηρ' πιο 
ΔΒ 105 Ῥ͵68.), ν. 8. [πρό, “ ὈΘίογρο, 
ἴῃ ἔγχοηῦ᾽᾽ ; εἶδον, “ὕο 566᾽᾽ 70Ὸ 
866 Βογτηθί ηϊηρ᾽ δε 7076, ΟΥ̓ ἔπ 7γοηΐ ; 
--ααὖ 8, 20 ΒΕΡΡΙΥ αὐτά, ἷ.6. ἅρμα- 
τα ἃἴζου προΐδοιεν. 

πρό-ειμιι, γΥ. ἢ. [πρό, ““Ὀο- 
Ζο θ᾽ ὁ ἀἶμι; “1 801 Ἰο ΡῸ 
Ὀοίογο᾽᾿ ; 6η66) 70 σοὸ 7ογινα} ἃ, 
ααναῆςο. 
προ-εἴπον, 2. 80... ψἱπουῦ 

ὃ. ῬΙΌΒ. ἴῃ 86 (προαγορεύω ὈΘΙΠΡ' 
568 δ5 18 ΡΓΘ68.), ν. ἃ. [πρό, “Ὀδ- 
[οΥ̓Θ, Του ΟΥ̓ ΡΕΘΙ]ΟΙν "7 (“Τὸ 
ΒΡροαὰκΚ Του ; Ποῆθ6) 170 »7Ὁ- 
οἰαϊγὴ ρει οῖψ ; ο ἀπηποίηοε, Θἴο. 
προειστήκει, 8. Ρ618. Β[ ρ΄, 

ΡΙαροσέ, ἱπᾶ. οὗ προΐστημι. 
προειστήκειν, ΡΙυρογῇ, ἰηᾷ, 

οἵ προΐἵστημι. 
προ-ελαύνω, ἔ. -ελᾶσω, Ῥ.- 

«ελήλᾶκα, γ. ἢ. [πρό, “" ἰπ ἔτοηῦ, 



νΜΟΓ(Α δ ύλαΑ ΝΥ. 

ἔουαγὰβ᾽᾽ . ἐλαύνω, ἰῃ ἴογοθ οὗ 
“00 Ῥυ8} Οἡ, ϑβᾶἄνϑδῃςθ:" 566 
ἐλαύνω] 10 γι ὁ ἴπ 7) οηπέ; 
ἰοὸ ρωϑδῆ 7ογιτα) 8, αἀναποο οὁη- 
τὐαγα5, 
προεληλᾶκέναι, γνογΐ, ἰηΐ, 

οὗ προελαύνω. 
προέσθαι, 2. δοΥ. ἰηΐ, τηἰά, 

οὗ προΐημι. 
“προῇει, 8. ΡῬΟΥΒ5. 5[ηρ, ἸΤΩΡΟΓΥ, 

ἱπὰ. οἵ πρόειμι. 
προΆηρχόμν, ᾿πΡοσῖ. ἱπᾶ. 

τηἷα. οὗ προάρχω. 
πιροθὈυμεῖσθαι, Ργ68. ᾿πῇ, οἵ 

προθυμέομαι. 
πτροθυμ-εόμαι (-οῦμαι), 

ζ, -ἥσομαι, ν. τηϊᾶ. [πρόθυῦμ-ος, 
ἐς γραᾶν, ἀοβίσγοιιβ,᾽ οίἰς.]Ὶ 1 
Τηΐ.: 70 δὲ γ»ϑαᾶψ, ἀοϑδὶγ 018, Θἷο., 
ἐο ἀΟ, εἰς. 

“πτρό-θῦμ,-ος, ον, 84]. [πρό, 
“Του αΥ8᾽᾽᾿ ; θῦμ-ός, ““ἱπα ᾽ 
(“ Ηδνίηρ ὑπ χηϊμᾷ ἔογνατγαδ : 
Ῥοΐηρ οὗ 8ἃ ἴογναχαὰ ζηϊπᾶ ᾿᾿: 
Ὦ6Π06) ἤἰεοαάν, εὐἰϊπἶησ. ἘρῸ 
ΟΟΙΏΡ. : προθῦμ-ότερος ; ϑᾳρ.: 
προθυμ-ότᾶτος. 
“πτροθμότερον, ΘΟΙΏΡ. δᾶν. 

[δἄνογθῖδὶ πϑυῦ. οἵ προθυμότερος ; 
866 πρόθυμος} “Μ2ο76 γεααῖίψ, ὨλΟγ 8 
εἰ ησῖν, εὐ σγοαί62" γοααϊῖη688, 
οἷο. 
προΐδοιεν, 3. ΡΟΥΒ. ΡὈΙΌΓ. ορῦ. 

οἱ προεῖδον. 
«προϊέναι, Ρ΄65. ἰηξ, οὗ πρό- 

εἰμι. 
προ-ΐημι, Ἷ. -ἥσω, 1. 80Υ. 

«κα, ν. ἃ. πρό, “ον ᾽᾽ ; ἵἴημι, 
“0 Βοηα] 1. Αδῦὺ. 70 δοηῃὰ 
7ον»ῃᾳολ.--2. ΜΙι|ᾶ, : προ-ίεμαι 
(ἰουπᾶ ἴῃ 1ηΐ.}, 2. ΔΟΥ,. προ-έμην 
([οππηᾶ ἴῃ ορῦ. -εἰμὴην δῃηὰ -οίμην), 
ἰη, -έσθαι, (“ΤῸ δ5Βομια ἤοχίῃ 
Τγοτη ΟΠ ΘΒΘΙΥ,᾽᾿ οἰς.; ὮΘΠ66) ἃ. 
Τὸ αϑαπάοη, γογβϑαζε.---Ὁ. Τὸ συνε 
μ, δείγαν. 
προϊοῦσι, τη880. ἀαῦ. Ῥ]ΟΓ. 

οἵ προϊών. 
προ-ἵστημι, ἔ, -στήσω, 1. 

80Υ. προὔστησα (ἰ.6. προ ἔστησα), 
ῬΡ. -ἐστηκα, ὈΠΠΡΘΟΙ. -ειἰστήκειν, 
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2. 801. προὔστην (ἰ.6. προ-έστην), 
γ. 8. διὰ ἢ. [πρό, ““ Ὀοΐογθ ’᾿ : 
ἵστημι, “ἴο 5οὺ, ἴο Ββίαμᾶ ᾽") 
1  Αοῦυ; ῬΥΘΒ,, ΣΡΟΙΙ,, ἘΞ ΎΠΟΣ, 
1. 80γ.: ΤῸ 58οί δ6701:.----ἃ. Νοιιῦ.: 
Ῥογῖ., Ῥ]ΟΡΟΥῖ., 2. δοὺύῦ. (Ὁ Τὸ 
βύβηᾷ Ὀοίουθ ἢ ἤθηοθ)ὴ) ἢ 
αδθηῃ.: 170 ργοβδίαθ οὐδ, ἤαῦθ ἐπα 
οοριπαηα 97, οΘοηιτπαηΐ. 
προΐων, οὔσα, ὄν, Ῥ. Ῥ͵63. οὗ 

πρόειμι ;--οῦ 6, 1 ΒΌΡΡΙΥ αὐτῶν 
γ᾿ προϊόντων ; θη. Α}5. 
προ-κἄτακαίζω, ν.8. [πρό, 

“ς Ῥοίοσθ᾽" ; κατακαίω, ““ἴο ὈΕΓΗ 
10 70 δι.) τ δο707)) 6 ΟἿΘ ; ο 
γαύυαρσο ὃν 7 γ6 αἷΐ δο7Ὸ 6 ΟἿ Θ. 
προκἄᾶτἄκαίζων, ουσα, ον, 

Ῥ. ΡῬΥ65. οὗ προκατακαίω. 
προ - καταλαμβάνω, . 

«καταλήψομαι, 2. 801. -κατέλαβ- 
ον, Υ-. ὃ. [πρό, ““ ὈοΙΌΓΘ᾽" ; κατα- 
λαμβᾶνω, “ὕο 561Ζ28 0) ὕδκθ 
Ῥοβϑθβϑίοι» οὗ ᾽7 70 8εῖΖζθ, ΟΥ αζθ 
»Ῥοϑϑεϑϑῖου ΟΥ̓, δε 6 ΟΥ̓  δ6701:6- 
μαπά. 
προκαταληψόμενος, ἡ, 

ον, Ῥ. Ταῦ. οὗ πρυκαταλαμβάνω. 
προ-μετῶωτ -ἴδῖἵος, ἰδῖα, 

ἴδίον, 8]. [πρό, "ἴῃ ἰτοηὺ οἵ"; 
μέτωπ-ον, ““ΤοΥΘὨΘΔα "1 (“" Ῥοτ- 
ὑαϊηΐηρ ἤο ὑμαῦ ψῃΐοη ἴθ οἱ 
γτοηῦ οἵ ὑμ6 Τουϑηῃρθϑα᾽᾿ ῆ ἢ6Π66) 
ὁ" ἐδ 7γοηὲέ 97 ἐλ6 7ογολμοαά.--- Α8 
Ξαῦθβύ.: πρρομετωπίδἵἴον, ουὅ, 
ῃ. «4 7νοηζ οἱ, ΟΥ 7α06- αὐ Ἰχοιι1", 70) 
λ07.868. 
Πρόξενος, ου, π. [πρόξενοξ, 

“ἢ, ῬΈΕΙ. ξένος,᾽᾽ Ο1" "“ βσιιοβὺ- 
ἔγθηα 1 γοχοηδ; 8. Βοωοίΐδῃ, 
ΠΟΙ ΟΥΤΤΙΒ ΘΟΙΏΙἰϑϑίοηθα ἴο 
Ταῖθ6 τη θῇ ΤΟΥ Ὠΐτη : 1, 11. 
πρόοιτο, 8. Ρ615. Β'πρ, 2. ΒΟΥ, 

ορῦ. τη]4, οὗ προΐημι. 
πρός, ΡΙῸΡ.: 1. 1 ὅθοη.: 

δ. Ζγοηι, ὃν.---Ὁ. Τὴ οὐ ; δύ: 
-- πρὸς θεῶν.---Ο.« 47.076, π΄ ἰδὲ 
»})᾽Οϑέῆοθ οΟ7:-- πρὸς θεῶν, πρὸς 
ἀνθρώπων ; θ, ὅ.---(΄. Τοισαγα8.---- 
Θ. 71. αοὐογ ααηοε εὑἰίἢ..---.2. ΙΗ 
Π)αὖῦ.: 8. Αααοὰ 0, υυἱϊ}..---Ὦ, Νίφαν", 
Οἶο86 ἰο.---3., ΝΥΝ ΌΠ Αοο.: 8ἃ. 70. 

[,,2 
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--Ὁ. Ἡ δ γοϊαίίοη ΟΥ γοβρεοοί ἰο, 
ἡ, 7676} 6106 ἴἰο0.--Ο. ἘῸΥ 8ὴ ΟὉ- 
Ἰοοῦ 07) ῬΠΌΠΙΡΟΞΒΘΟ.--. 70, ἴηι γορῖν 
ίο.--Α. Τοιια7.α.8.--ν, Τὰ Ποβῦϊ]6 
ΒΘΏ86 : Ασαϊηϑί, τ}ΡΟΉ. 
προσάγοιεν, 2. ΡῬΟΥ5. ΡὈΙΌΓ, 

ῬΙ65. οΟρῦ,. οὗ προσᾶἄγω. 
πιροσ-ἄάγω, ἴ. -ἄξω, 2. δοΥ. 

«ἡγἄγον, Ὑ. Ὡ. [πρός, “ τονγαγαβ᾽; 
ἄγω, ““ἴο 168ἃ᾽] (“Τὸ Ἰοαᾶ ἴο- 
Αγ Β᾽᾽ ; ΠΘΠΟΘ, ἰῃ ΥΤΌΠοχῖγο Ο7᾽ 
τηϊᾶ. ΤΟΥΌΘ, ““ὕο 1684 ΟἿ Θ᾽ 5 561} ἴο- 
Ὑναγᾶ5,᾽ ὁ.6.) ΤῸ ἀγαὶ ἨΦαΊ', αΡ- 
φγοαολ.. 
“τροσ-αιτέω (-αιτῶ).1. Δογ. 

-τησα, Υ. ὃ. [πρὸς, “ ὈοΒία 65, ἴῃ 
δαατύίοη "᾿ ; αἰτέω, ““ἴο 851. 
(“Τὸ δ5Κ (βοηθοί ηρ) ὈΘΒΙ 65, 07" 
πη δαἀαϊ ίοη ᾿᾿ ; 6Π06) 70 αϑὲ αἢ 
᾿αααιξίοη, ἰο, ἰο αϑδ απ ποῦ α86 Ο7. 
προσαιτῶν, οὔσα, οῦν, ΘΟὨ ΓΤ. 

Ῥ, ῬΥ69. οἵ προσαιτέω. 
᾿ στροσ-δἵδωμιι, ἱπΊΡΟΥ , -εδτδ- 
ουν, Υ. ἃ. [πρόὸς, ““ ὈοΒ᾽ᾶθ5, ἴῃ δα- 
αἰύυΐοη ᾿᾿; δίδωμι, ““ἴο ρἶνγο᾽᾽)] 70 
σίυο δοϑβὶ168 ΟΥ̓ τη ααἀαϊίϊοη ; ἰο ααἀὰ 
αϑ ἃ σύ. 
προσ-εδἵδου, 8. ῬΟΥΒ. βἷηρ, 

ἱτηροσῇ, ἰηᾶ, οὗ προσδίδωμι. 
πρόσ-ειμι, ν. ἢ. [πρός, 
πὲ, ΟΡ, {ΤῸ ΡῸ 
ἴο, οΟ)"» ὋΡ ο᾽᾽ ; ἤ6η06) 1. 70 
οοτιο μ, ἰο αρργοαοῆι, οἴο.---ἃ, Οἵ 
ῬΟΙ], οἰο.: 710 αρρ᾽οαοϊι, αγαιῖ 
ῃ6α7", Θὔο, 
πιροσεκὕὔνουν, πτροσεκῦν- 

Ὥσα,, ᾿προυῖ, δηᾶ 1, δουύ. ἰηα. οὗ 
προσκυνέω. 
προσ-ελαύνω, 1. Δ0Υ. -ἡλᾶ- 

δα, ν. Ὦ. [πρός, ““ὑΟΥΒΣΩΒ᾽ 9 
ἐλαύνω, ““ἴἋ᾽0 δἄγξδησο᾽᾽᾽ : 566 
ἐλαύνω] (“Τὸ δἄνδηοθδ ὑονγαγᾶβ ᾽᾿; 
Π6η06) Οὗ 8 σ,ΘΠΟΘΥΙΔΙ, ὑγΌΟΌ5, οἔοσ.: 
ΤῸ τιαγοΐ πΡ, αἀυαποθ οπισαγ ἃ. 
προσελαύνων, ουσα, ον, Ῥ, 

ῬΙΌ8. οὗ προσελαύνω. 
προσελθεῖν, 2. δοΥῖ, ἰηἴ, οἵ 

προσέρχομαι. 
προσελθῶν, οὖσα, ον, Ῥ. 

2. ΔΟΥ, οὗ προσέρχομαι. 
προσ-έρχομιαι, ἴ, -ελεύσο- 

Κ7ογ ἱδμαΐ; 

“ΟΣΑΞΟΣΑ͂ΝΥ. 

μαι, Ὁ. τελήλῦθα, 2, ΔΟΥ. -ἦλθον 
Υ. τηἱά, [πρός, “ὕο; ἔρχομαι," ὕο 
ΟΟΤΏ6 ᾽ (“ ΤῸ σογὴθ ὕο ᾿᾽; Π6Π66) 
70 (ΟἼ16 ΜΡ; ἰο αὐἀυώποε ἰοισαγας 
ΟΠ6. 
προσετάχθην, 1, δογ. ἰηᾷ, 

Ῥαβ85. οὗ προστἄάσσω. 
προσ-έχω, ἢ. -έξω, 2. ΔΟΥ͂. 

-εσχον, Υ͂. ἃ. [πρός, “ὑο᾽ ; ἔχω, 
““τ0 αυθ᾽᾽ ὙΠῸ τὸν νοῦν : 70 
λμαῦο με τηϊηᾷ αἰγοοίρα ἱοισα γα 8; 
(ο σῖυε Ποεᾶ ἴο, ραν αἰΐομίϊοτ ΟΥ̓ 
γεσα γα ἰο, οἷο. ᾿ 
προσέχων, ουσα, ον, Ῥ. ΡὈ͵65. 

οὗ προσέχω. 
προσήεσαν, 3. ΡῬΟΙΒ. ΡΪΌΓ. 

ἐγ ρου, πη. οὗ πρόσειμι. 
πρὸσ-ήκω, ν. πῃ. [πρός, 

“ἰο᾽ ; ἥκω, “ὕο ΠδΥ6 ΘσΟΙῺ6 0." 
(ΤῸ ἤδυθ σΟΙὴ6 ὮΡ ἴο, ο7᾽ αὐτί γϑα 
αὖ,᾽᾽ ἃ ΡΪδοθ: “ἷἴὉ ὈΘ ΠΟΑΥ εὖ 
Πδηᾶ ᾿᾿ ; ὮΘΏΟΘ, ““ ἴο ὈΘΙΟΠρΡ ἰο᾿᾽" ; 
ὮΘ6Π606) ΤΙῃ Ῥατχῦ. : (“ Βοϊοηρίηρ 
ὑο᾽" ; Βοποθ)ὺ 1} δῦ. οὗ ῬΘΥΒΟΙ 
δηαἃ {ῃΐηρ : οϊαίορα ἰο ὃι ῬΘΙΒΟῺ 
ὃ ΤΥ ἾΥ, εἰς. 
πιροσήκοωνψ, ουσα, εν 

ῬΓ65. οὗ προσήκω. 
προσήλαυνον, ἱπηροτί, ἱπᾶ. 

οὗ προσελαύνω. " 
πιρόσ-θεν, δᾶν.: 1. ΟΥὨ Ηῖδοθ : 

Βείονο, ἴῃ 7ηοηΐ.-- 2, ΟΥ̓ ὑΐχγηθ : ἃ. 
Β6707"6, 8001 6}":---πρόσθεν πρίν, δ6- 

1, 10; 2, 2: -- τῆς 
πρόσθεν ἕνεκα ἀρετῆς, ΟΉ, αὐοοινιΐ 
Ὁ ἐμιοῖγ' 7ΟΥ 161) Ἠιθ) 1: ; 566 τῷ. ὃ. 
--Ὀ. }ογηολῖ, ἐπ ἴημα ραϑί :--- 
Δάν υ ἷα] Θχρσθϑβίοῃ, τὸ πρόσθεν, 
γουϊοιιδῖψ, 7ογ 167 1.,.---3, ΘΟΟΉΦΥ", 
γα 67", 
προσθέσθαι, 

τηϊᾶ, οὗ προστίθημι. 
πιροσϊών, οὖσα, ὄν, Ῥ. ῬΥ68, 

Οὗ πρόσειμι;--αοῦ 10, 6 ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτοῦ (ἰ.6. βασιλέως) νυνὶ προσ- 
ιόντος ; ὅση. ΑΌὈδ5. 
προσ-κἄ, λέω (-κἄ λῶ), ν. ἃ. 

[πρός, “Ὁο᾽ ; καλέω, ““ἴο 68]] "] 
1Ὁ σαϊΐ ἰὁ ΟΥΘ 07" ΟἸΠΘ᾽ 5 5186, 
προσκἄλῶν, οὖσα, οὗν, 

οΟΗΣ, Ῥ, ῬΥ68. οἵ προσκαλέω. 

ον»; 

ΔΝ δ 



νος Βλ ΔΎ, 

προσ -κὔνέω (-κὔνῶ), “. 
«κὔνήηήσω, Ῥ. -κεκύνηκα, 1. ΒΟΥ. 
-εκύνησα, Υ-. 8. πρός, ““ ἤο 07" 
ἰονναγαβ᾽᾽ ; κυνέω, “ἴο Κ|55᾽ 
(“ΤῸ Κἰθβα (86 ἢδϑη4) ἴο ο7 ὕο- 
ΔΥΩΒ ΟἹ6 85 ἃ ΤΠ ΔΥΚ οὗ ΠΟΙΏΒΡΌ ᾽ἦ; 
Π6η06) Οὗ Οὐἱθηΐα!β: ΤῸ ηιαζε 
οδοίδαποο ἴο, ἰο βαϊάηι ἰο, ργ 057 αἴ6 
οτδ 8 861 δ 7ῸγῈ.---Ῥϑββ. : Ῥαγχύ. 
ῬΓΘ65. προσ-κυνούμενος. 

προσκὕνούμενος,η, ὅν... 
ῬΙΓ68. Ῥά488. οὗ πον 
προσ- λαμβάνω, ἢ . -λήψο- 

μαι, 2. 8δ0Υ. -ἐλᾶβον, Υ. ἃ. [πρός, 
“1η δααϊδίοι ̓; λαμβάνω, “ο΄. 
ὑφ κο᾽᾽) 70 ἰαζε ἴπ αααϊέϊοη ;---ἷὖ 
7, 8, ΒΌΡΡΙΥ ὑμᾶς «αἴϊου. προσ- 
ὅλάβον. 
πρόσ-οδος, ὀδου, ἔ. [πρός, 
ἐξ 0 "5 δός (238 δὴ 50). “4 
βοϊηρ᾽ ο7) οοτηΐηρ ᾽᾽] (“ ΤΠ6 Ἰπΐπσ 
ΟΟΙΏΪης ὕο ᾿᾽ΟΠ6: ὨΘΏ66) 7ης0Ώ16, 
γουθπῖο, οἷο. 
προσ-ποιέω (-ποιῶ), ἢ. 

“ποιήσω, 1. ΔΟΙ. -εποίησα, Υ. ἃ. 
[πρός, ““ὕο᾽᾽; ποιέω, ““ἴο Ὥα 6 ̓  
(ΤῸ ζδκο᾽ βοϊηθίμιηρ ἴο Ὀ6- 
Ἰοηρ ““ὑο,᾽᾽ φοίς.: ὨΘΏ06) 1, Δοῦ.: 
710 γτηχῖο οὐδ" ἰο, οὖο.---2. ΜΙΑά.: 
προσ - πτοιέομαι (-ποιοῦ- 
ι.αιι)}. 1. 80. -εποιησάμην, (“ΤῸ 
Τῆ8 ΚΘ ΟΥ̓́Θ ὕο ΟΠΘ᾽ ΡΒ 561 ; Ὠ6Π06) 
70 ἴαν οεἰαΐηιν ἰο, ργείεπα ἰο, α5- 
δμηι6, οἷς. 
προσποιούμενος, η; ον, 

ΡῬ, Ῥυβϑβ. τηϊᾶ. οὗ προσποιέω. 
προσ-πολεμέω (-πολεμ.- 

ῶ)), ν. ἃ. [πρός, ““ἴο᾽"" : πολεμέω, 
τὸ ΠΡ} {1 νΈῈΣ ἴ0.,᾽ 1.6. 
“ὁ ἴο ὈΥΪΩΡ ΑΥ ἴο᾽": 6 Π06) 10 
γιαζο τραῦὸ ὡροῆ, ἴἰο τῦασ6 τὉᾺα7' 
ασαϊηϑί, 
προσπολεμῶν, οὖσα, οὖν, 

οομΐγ, Ῥ. ῬΓ65. οὗ προσπολεμέω. 
προστάξας, ὅσα... “ἀν, .Ἐς 

1, ΔΓ. οἵ προστάσσω. 
προσ-τάσσω(λΛυϊο -τάττ- 

οὐ)ς 1, ὉΔΟΥ͂, -έταξα, ν. ἃ. [πρός, 
“{0᾽ ; τάσσω, ““ἢο δρροϊηῦ,᾽" 
εἶς. (“ΤῸ δρροϊῃὺ ἰο ᾿᾽; ἢθηῃ06) 
70 οηγοῖμ, οὐ 67, ὑϊα,, οοηιηγαπά, 

᾿Β6π06) 1. 
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οὔο.---α55.: τρροσ- τάσσομαι 
(Αὐὐδο -τάττομαι), Ρ. -τέταγ- 
μαι, 1. 801. -ετάχθην, ᾿ ἔ, -ταχ- 
θήσομαι. 
προ - στερν - δος, 

δι]. [πρό, ““ὈοΐοΥο᾽᾽ ; στέρν-ον, 
06 Ὀγραβὺ "᾽ (“Ῥοχγίαϊηϊηρσ ἴο 
ἰῃῶῦ νηΐ 185 Ῥοΐζοῦθ ὑῃ8 
Ὀγθαβῦ᾽ ; ἤθη06) Οπ ἐμ6 7γοηέ οὗΓἸ 
{ἢ 6 δγδαϑί, --- ΑΒ ϑυαρδῦ, : προ- 
στερνϊδἵον, ου, τη. Α' οονογηρ, 
ΟΥ̓ ογπαηιοηΐ, οὐ {π6 δ» σαβϑί οἵ 
ΠΟΥ͂ΒΘΒ. 
προσ - τίθημι, ἔ. -θήσω, 

1. ΔΟΥΙ. "ἔθηκα, Υ. ἃ. [πρός, “ 10"; 
᾿ τίθημι, “ἴο να] (“Τὸ ρΡυῦ ὑο᾿"; 

ΑἈοῦ. : . Το ααά. - 42; 

ΜΙά. : προσ-τἴθεμιαι, 2. 8ΟΥ͂. 
-εθέμην : (“ΤῸ δἀα οῃθ᾽᾿ 5 βοῖ᾽" :; 
Ὠ6η66) 1  δὖ.: Μοηδαν : 70 
αϑϑοηΐ ἰο, ἀρ07.66 εὐἱξμ, ἃν ΟΡ᾿ΠΐΟΠ, 
ἀθοϊβίοῃ, δέος; 6,10, 

“τρό-σω, δᾶν. [πρό,“΄“Ῥαΐοτο᾽᾽ 
ογιυαγ 5, οπισαγ δ :--- ῦ 8, 1 τοῦ 
πρόσω ΙΟΥῚΒ ὃ ϑάγνοϑυθ αὶ] 6χ- 
ὈΙΌΒΒΙΟΙ (566 δγῦ. ὁ, 0. 8, 8), δηἃ 
νΥ ἢ ἰῦ ΒΌΡΡΙΥ χωρίου ; ἰῦ 15 ὑπ8 

ἰδῖον; 

σ6η. ἀδηούϊηρ' ὑπ6 ὈΪδοο ὑονναυᾶθ 
Ὑν ὨΪΟῊ τηούΐοη 15 αἰγοούθα, δου 
ἰέναι, ἃ ὙΟΥῸ ἀσπούϊηρ' πηούϊοῃ : 
ΥΘΠΟΥ, ““ἴο βΡῸ ΤΟΥΣ ἂβ 02) 0Π- 
νγατᾶβ. 
πρότερον, οοΟΠΊΡ. δᾶν. [86- 

ψΘΥΌΪ4] ποαῦ. οἵ πρότερος] 6707 6, 
»᾽οευϊοτιδῖψ, ἦι ἐζηι6 ραϑβέ; 2, 26, 
πρότερος, α, ον, ΟΟΙΏΡ. 84]. 

Ιη ὑϊ16 : 286)707)6, 8001} 67", 6α᾽ 76)"; 
--αἁἡὑ 2, 25 πὶ θη. οἵ ὑπίηρσ 
ΘοτηραΓθᾶ ; 868 πρῶτος. 
προ- «τ᾽ μάω (-ττμιῶ), 1. δοΥ. 

προὐτίμησα (Ξπρο-ετῖμησα), Ῥ. 
-τετίμηκα, Υ. ἃ. {πρό, ““ Ὀοΐοτο᾽ ; 
τιμάω, “ὕο ΒΟΠΟΌ͵Σ ᾽᾽7 70 λοποιιῦ" 
δ6707"6, ΟΥ αϑουθ, δούμοΥ : ἰο }7Ὲ- 
76" ἴη ΠΟΉΟΊ7).. ---- ῬαΒΒ.: στρο- 
τιμάομαι (-ττμῶμ,αι), ἔ. 
γϊα. ἴῃ ΡὈ855. ΤΙ͂ΌΤΌΘ, -τιμήσομαι, 
Ρ. -τετίμημαι, Ἷ, 807. προὐτιμή- 
θην (-Ξ-προ-ετιμήθην). 
προ-τρέχω, ἴ. -δραμοῦμαι, 

2. δι. προὐδρᾶμον (ἴ. 6. προ- 

ΩΝ ΜΨ ψψῳ ΓΦ ἊΨ ΟΝ ΟΝ. ΥῸΝ 

ἦτ -π--.-...ὄ ..»....ὕ.»»«»ἈὄὔβρΡ..ω... ῦύὕ0ᾧΨ0ὼ0....ὕ.... “ἦα. 



150 

ἐδρᾶμον),Υ. πῃ. [πρό,“ ἴον νγαγαᾶβ᾽᾽"; 
τρέχω, “ἴο ΤΠ ΟἹ Το τίη ον: 
τὐαγας. 
προ-φαίνω, 1. δογ. (προὔ)- 

φηνα (Ξ προ-ἐφηνα), ν. ἃ. [πρό, 
“ΤΟΥ ἢ,᾽ αἷ8ο, “ἴῃ ἔγοηῦ᾽᾽; φαίνω, 
δ "τ ΒΠΟΥ ᾿ν, Φ, ρυ, ὁ ΤῸ «Ποιῦ 
ον, πιαρπίγοδί, οὗο.---2. Ῥαδβ8.: 
προ-φαίνομιαι, 2. ΔοΥ. (προὐ)- 
φάνην (-ΞΞπρο-εφᾶτν), (“Τὸ Ὀ6 
Βῃον ἴῃ ἔσοηῦ "ἢ : ΠΘΠΟΘ) 70 αρ- 
7667, ΟΥὨ δὲ 8φθῃ, ἴηι 7γγΧοηί; ἷ.6. ἰο 
ΟΟὮϊ6 ἴηίο δῖσηΐξ, οἴο.; 8,1. 
προ-χωρέω (-χωρῶ), [. 

-χωρήσω, ῬΡ. -κεχώρηκα, Υ͂. Ἡ. 
[πρό, “ἴον γαβ ᾿᾿; χωρέω, “ἴο 
ο᾽)ὴ (“ΤῸ ρΡὸ ἴοννδγαβ, 8α- 
γϑηο 6 ̓ ; Ὠ6Π06) 70 δὲ σοπυδηϊοηΐ, 
ἕο δι οτμδ᾽5 Ἑςοηυδηίεηςα ΟΥ̓ Ριι)"- 
}Ὀο86. 
προχωροίην (Αὐὐίο ἴον προ- 

γωροῖμι), ῬΙΌΒ. ορῦ, οὗ προ- 
χωρέω. 
πρρῶτ-ον, ΒΌΡ. δᾶν. [δάνογ- 

ἷα] πριιῦ. βἷηρ. οὗ πρῶτο-ος, 
““ἢγαὺ" 1. 71π {δ6 ἤγϑέ ρῖαςο, 
“υϑῖ ο7 αἰϊ, 7),8ί.---.2. ΤῸ ἰμο Πγ δι 
{ΐπι6, 5113. 
πρῶτος, ἡ; ον, ΒΌΡΟΙΙ. δάϊ. 

[οοῃὐγδούίθα ἔτ. πρόδἄτος, ΒΥ ΠΟΟΡ- 
αὐρα ΥΓ, πρότατος ; {Υ, πρό, “Ὀ6- 
Ζοτο,᾽" ἴῃ ὑἰτὴ6 ; σι 5. Ρ6Υ], Βαΐ- 
Ἦχ τατος] (“ Μοβῦ Ὀοΐογσθ᾽᾿ ἷἰπ 
ῬΊΪδοθ, ΥΔΏΚ, δος; ὮΘΠ06) 1, 2} 17γ,8έ, 
“7οτγοηιοϑί.---2, Τῆς ἢ γεί ἱμαΐ; {δ6 
“γεδί ἴο ἀο, εἰς., 4 ὑπ ηρ'.-- 3, ΤΠ 
(ἰχὴηθ : 8. Ζι7γ5;---αὖ 6, 9 ἢ 
αδφη. οὗ {πὶηρ ““ ιβυσγι υἰοᾷ."-- 
Ῥ. Αἀνουθῖαὶ οχργοββίοῃ :--τὸ 
πρῶτον, αἱ ἱμ6 Πηδί, οἴο. ΚΟΥ 
ΟΟμρΡ.: πρό-τερος. 
πτέ ρ-υξ, ὕγος, ἴ. [πτέρ-ον, 

δ 9, Ἰμφυβμ ἢἼ(“Α υὑπΐηρ Ροχίαϊη- 
ἱηρ' ἴο, ο7" ΤΟΥτηθα ἔγομ, πτέρον ᾽"; 
ΠΘΠΟΘ) Α τοίη. 
Πυθαγόρας, ου, τ. ἔγίπασ- 

οὐαδ; ὅπ 6 Πᾶγἃ] ΟΟΙΠΊ Δ ΠΩ͂ΘΙ οὗἁ 
ὑῃϊτγ- ῆνο ῬοΙΟΡοΟηποβῖϑ) 5} Ἶ 08, 
ΒΟ ἢ Γοστηθα ραχύ οἵ ὑΠ6 ἢθού οὗ 
Οντι. 
Πύλαι, ωὡν, ἴ,. ῥΡίασ. ῥγία, 

ΨΜΟΓ(Α δἅϑ, ΔΑ ΝΥ. 

ἷ,6. ἐλ6 α'αἰοδ οὐ Γα85. ΤΠ Ῥυ]ς 
ΒΑΌΥ]ΟΙΪςθ, Ἰοδαϊηρ το ΒΘῸγ- 
Ἰοηΐῳ ἰηΐο Μοβορούδιῃηϊδ, ἃΓ6 ΠΘΥΘ 
τηρθϑηῦ. ΤΠ18 Ῥδ85 1165 Γουσίθοῃ 
ὌΝ που οὗ ὑΠ6 τηοᾶρτῃ Ἐ6]0- 
78}. 

πύλη, ηἡς, ἡ. (“Α μαΐθ᾽; 
Β61106) 4 ηιοιμηπίαϊη-ρα85, απ ἵπ- 
ἰοί ᾿Ἰῃηΐο ἃ ΘΟΙ ΕΥ̓. 
πυ(ν)θ-ἄάνομαι, ἢ. πεύσο- 

μαι, Ῥ. πέπυσμαι, 2. ΔΟΙ, ἐπυθό- 
μην, Υ. Τηϊὰ, ἱγγορ. 70 ᾿δαγ', ἴδαγ, 
μηαορδίαπα [τοοῦ στυθ, δκὶπ ἴο 
ὥδηβ, τοοῦ ΒΌΡΗ, “ἴο ππᾶθ1- 
βὺαπα ᾽᾽). 

Πύρἄᾶἄμος, ου, πι. 7:6 ἔγνν- 
ατιῖ5 (πον ὕπ6 ὡοὶμείη) ἢ ὁη6 οὗ 
ὑῃ6 ἸΆΥΡῸΥ τἵνοῦβ οἵ Αϑῖα ΜΊΠΟΥ, 
πτῦρός, οὗ, πι. Ἰλεαί;---ὖ 2, 

22 ἴῃ Η]ΌΥ, 
πωλ-έω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, 1. 80Γ. 

(ἐ-πώλ)-ησα, Ὑ. ἃ. 7170 5εὶὶ ;-- αὖ 
δ, ὃ ΒΊΡΡΙΥ αὐτούς (Ξ ὄνους ἀλέ- 
τας) αἴζον ἐπώλουν. 

πτώπεοθ᾽ ; ξ66 πώποτε. 
πιώ-τποτε (ὈοίοσΘ 8 δϑρίταΐθ 

πώ-ποθ᾽). ἄν, πω, ““ΘΥ̓ΟΙ γοῦ "᾿; 
πότε, “δῦ ΔῊ ἰἰη)6 ᾽] υον ψεί, αἱ 
απὰ {ϊἰ1η6. 

1. πτῶς, ἰἱπίοσσορ. δᾶν, ἤι 
τὐλαί ταν ἢ ποιοῦ [ἀκίη ἴο ϑΐδῃ8. 
ζακ5, ““ΜΏῺΟ ὃ ̓ . 

2. πτως, 6πο]ὑϊο ον. : 1. 7 
ΘΟΏΙ6 ιὐαψ, 501 θοῦ, δ᾽ 501)}6 
για}, δῃ α͵Ἡ Ἠιοαη5.---2, ϑοηηο- 
ἤοιῦ ΟἿ" Οἰδιο1", 701) 8016 γα ΒΟΉ, ΟἿ" 
οἰμεῦ,, 

εῖ, ὃ. ῬΟΓΒ. ὈΓΈΒ. ἱπᾷ. οἔ ἡ ῥέω. 
δέω, ἔ, ῥεύσω, Αὐἰο ῥνήσω, 

Ῥ. ἐῤῥύηκα,ν. ἢ. Τὸ Ποιῦ [ακὶι ἴο 
ὥδη5. τοοῦ Βῃῦ, “ το ἤονν ᾽"᾽]. 
ῥέων, ουσα, ον, Ῥ. ΡἈΓ65. οὗ 

ῥέω. 

ῥίπτω, ἔ, ῥίψω, Ῥ. ἐῤῥῖφα, 
1, ΔΟΥ. ἐῤῥ Ψα, ν. ἃ.: 1. 70 ἱλγουν, 
οαϑί, ίησ, πμν}.---2. 1Ὁ Μῖπρ, ΟΥἃ 
οσαϑί, ατραῦ.- 
ῥίψας, ἄσα, αν" Ρ. 1. 807. οὗ 

ῥίπτω. 



νΟΟ, δΟΖΣΑΛΔΥ. 

σαλπῖζω, ἢ. σαλπίγξω, 1. 80 Υ.. ) δίρη, α δἰαπααγα; 
ἐσάλπιγξα, γ.ῃ.: 1. 70 Ξοιηὰ ἐμ6 
{γε ροί, σῖνο ἐ6 βἰσπαῖ ὃῳ ἡ" μὩι}- 
οἱ.----2,. Υ1ΠῸΠπ 6056 οὗ στ λπιγκ- 
τής (ὑγατηροίοῦ) : ἐσάλπιγξε, 
ἐμι6 ἐγ") 06έ67" δοιιπ θα ἰδ 6 ἐγηιροΐ, 
ἴ.6. τὐλόρ ἐδ ἐγ ροὶ δομπαεα; 2, 
17 :---ὈΥ Βοιη6 {5 15. τορυθα ἃ5 
δ ᾿Π ρΡΟΙ ΒΟΉ] ΘΧΡΙΈΒΒΙΟΩ [ᾧ 82, 
ἅ]- 

Σᾶἂμ.-ἴος. ἴα, ἴον, δ]. [Σά"- 
ος, ““ΞΑΙΊΟΒ᾽ ; 8 ᾿ϑ'απα οἱ {Π6 
οοδβὺ οὗ Αϑία ΜΊΠΟΥ, ΠΘΑΥν ΟΡΡΟ- 
βἰτ ἘΡΉΏ θβι5] ΟἿ οἵ δοϊοϊσίπρ ἰο, 
ϑαηλο; ϑαηιίαη. 
Σάρδεις, εων, ἕ. Ῥῖαγ. α»α- 

ἐδ (ΠΟΥ ὑπ6 σΥὰὰΪἷῃ5 οὗ ,8..γ2), 88 
οδρίΐδὶ οἵ δποϊθηῦ Τιγᾶϊδ, δ ηα 0Π 68 
ΤΟΙ ἄθηοο οὗ ΟὙΤ 5, ννα5 εἰυπαῦθ 
Οἡ ὑΠ6 ΠΟΥΡΠΘΥ 5006 οὗ Μοπηῦ 
ΤΊΉΟ] 115, Οἡ ὑπ Υἱνοῦ Ῥϑούο]ϑ, 
ψῃΐο. τὰ ὑῃτοιρ 6 Η]ις6. 
[πὸ βυθδδοαπθηῦ ὑϊπηοβ ϑαγα δ ντᾺΒ 
06 βμοαοῦ οἵ οὔθ οἵ ὕπθ ϑδθνοῃ 
ΟΠ τ 685 οὗ ᾿Αϑἷα. 
σατρᾶπ-εὕύω, ν. ἃ, [σατράπ- 

ἢς,) “ἃ βαύγαρ᾽᾽᾽} 70 δὲ ὦ 5αΐγαΡ 
ΟΥ; ἰ.6. ἰο γ16, ΟΥ̓ σουθ)"}, ((8. υἱέσθ- 
γῸΥ. 
σατράπ ς:. ου, ἴἡ. Α ξαίγαρ; 

1.6. ἃ 716", ΘΟΥ6) 10)", ΟΥ̓ τυἱσογοῦ 
ΟΓ α γγουΐηςο [ῬῬουβίδηῃ ψοσα]. 

Σάτῦὕρος,. ου, τι. Α βαΐψ»" ;-- 
εὖ 2, 13 τὸν Σάτυρον, {6 δαΐψ}7", 15 
ΘΠΘΠαΒ, πο Μ|ίαδας σοη ὑγθα 
ἴο οαρύθτο ὈΥ ὑπ6 αὐγύϊῆ “6. τηθη- 
ὑϊοηῃθα ἰπῃ ὑπ ὑδχῦ. 
σἄᾶφ-ὥς, φ΄(ν. [σας-ς, 

““ 616 841, ἀϊδᾳφᾳι ποῦ] (““ Αἴδου ὑῇθ 
ΤῊ ΉΠΘΥ οὗ 6 σαφής ; ὨΘΠ66) 
ΟἸοαγῖν, αἱδίϊη οἵῳ, οο) αϊη, 81176- 
ἶψ. 

σέ, δοο. 5ἷηρ, οὗ σύ. 
σε-αυτοῦ, αυτῆς, αὐτοῦ (ΟὨΪΥ 

πῃ β'πρ. ΠῸΠῚΌ6Υ), Το οχῖνθ 1 ΤΌΏ. 
οἵ 2πὰ ῬΘΥΒΟΙ [σαύ, ὕποα, ΟἹ" 
το ᾽᾽ ; αὐτοῦ, εοἴς.. 56η. οὗ αὐτός, 
“561{] Οὗ (ιν561Γ, 97 ψοιι "8617, 
οὔο, 
σημεῖον, ου, ἢ. (“ΑΔ 5ίρῃ, 

ΒΡ 81" ; ΠΘΏ06) Α ΤΙ 1} ΥΥ ὁη- 
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οἵ, Ταῦ. 5]5- 
ΤῸ. 
σήσδἄ-μον, ου, ἢ. ϑΘοβαγημηι ᾿ἢ 

ἐδ6 5654 }16 »Ῥίαπέ; δι Ἰοσ ΠΟΙ 
ῬΙαηῦ στονίηρ ἴῃ Ἐπιβύθυ ἢ Του ῃ- 
ὑγ1685. 

σιγή, ἧς, ἢ. δίΙοηο6. 
Σιλανός,. οὔ, τη. ϑἰαηι; ἃ 

ΟὙΘΘΚ βοούμβδυθυ, 8 παύϊνθ οἵ 
ΑἸΌΥδοῖδ. τ ν ῆο τϑοοὶ νοα αὶ ργθϑθηῦ 
οὗ θη ὑδιθηὺβ ἴσου ὐσιιβ, πΡῸ ἢ 
ὕπο γουϊποιύίοη οὗ Πῖβ ΡΥ ΠΘΟΥ. 
ὑπμαῦὺ ὑπὸ ΚκΚίηρ νου ποῦ σοἷγνο 
Ὀδύν]6 τυ ῃΐη ἴθ ἄανβ ; 7, 18, 

σῖτα. ωὡν; 566 σῖτος. 
σῖτ-ἄγωγ-ός, όν, 54]. [σῖτος, 

“ὁ ΘΟΥ̓Ή ᾽᾽; ἀγωγ-ἡ», ““ΠΟΠΨΘΥΘΠΟΘ, 
ΟΔΥΤΪΔΡΘ ᾽ (“ Ῥογύαϊπϊηρ ἕο ὑΠ6 
ΘΟΠΥΘΥΒΘΠΟΘ, οίο. Οὗ ΘΟΥῺῚ ᾽᾽ ; ὨΘΠ66) 
Οογη- αὐ νης : ---τλοῖα σιταγωγά, 
(07 -5],}08, (0) η-υδϑϑοῖ5; 1, 1ὅ. 
σῖτος, ου, Π]. (ἰΓἸῸΡ΄. Ὀ]ΌΓ. 

σῖτα, ων, 5.) 1, Ἰγλοαί, 6071, 
σγαῖη.---2, ΜῸΟα, υἱοίμα! δ, }717- 
υἱδίοη 8. ὯΝ 

σϊωπ-άω (-ὦ), ἔ,. -ἥήσω, Ρ. 
(σε-σϊώπ)-ηκα, ν. ἢ. [σιωπ-τή, 
“ὁ ΘΊΠΘΏΟΘ 7 7Ὁ ἄδφορ ϑιϊοημοο; ἰο δα 
δ] 6γ,ΐ ΟΥ̓ φιεῖρί, 
σκεπτ-έον, ἢ. σψόῦραὶ 8]. 

[σκέπτ- ομαι, ““ἴο σοηβίαοῦ 
710 ὃς οοη δια ο7 66 ;---οὖ 8,11 περὰ 
Ὑἱ ἐστί, ᾿ΥΡΟΙΒΟΊΔΙ]Υ, ἐξ 15 
ἕο ὃ6 σογηιϑιἰογ 6 ὔψ ΟἾ6, ο16 ιν δέ 
σοΟη 1167". 

σκευ-ο-φόρτ-ος. ον, 84]. [ἴοΥ 
σκευ-ο-φέρ-ος ; τ. σκεῦ-ος, “8 
ἱτ ]θτηθηῦ᾽᾽ οὗ δὴν Κἰπᾶ ; Ρ]αγ. 
“ Ῥαρραρθ ᾿"᾿; (ο) σοπηθούϊηρ νον - 
6] ; φέρ-ω, ““ὕο ὈΘΑΥ 02) ΟΔΥΥΥ͂ ᾽᾽] 
Βεοαγῖπο, ΟΥ̓ σαν ίησ, δασσασθ. --- 
Α5 Βαυρδβῦ.: σκευοφόρα, ων, ἢ. 
ῬΙαν, δβαρσαρο-απΐπαϊ δε 
σκη- νή, νῆς, ἴ. (ἘΠ6 σοΥοΥ- 

ἴηρσ ὑμῖηρ᾽ ; ΠΘ6η66) 4 ἱἑεπὲ [{ῸΓ 
σκαδ-νή; δ8δκῖὶαῃ ἴο ἕδη. τοοῦ 
ΟΗΗΑΏ, “ἴο σον γ᾽]. 
σκην-όω (-ῶ), ἔ. -«ὥσω,]. δοτ. 

(ἐ-σκήν)-ωσα, ν. ἢ. [σκην-ἡ, “ἃ 
ὑθηῦ "7 70 ρίϊε α ἱεπέ ΟΥ̓ ἱδθηυΐδ 
ἴο δηςα͵. 
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σκηπτοῦχος, οὐ, Πη. [ΤΟΥ 
σκηπτ-ό-εχος ; [17. σκῆπττ-ον, “ἃ 
Βα "ἢ : (ὁ) σοῃμηρούϊπρ ν ΟΕ] ; 
ἔχ-, “ὕο Βᾶγθ ᾽᾽] (““ Οὴθ6 Ὠανίηρ 
ὃ: σκῆπτον᾽᾽; Π6Π66) Α τηταπά- 
δεα) 7"; ἃ ὨϊΪρΡῃ οΟΠΙΟΘΥ αὖ {ῃ6 
Ῥρουβίδη Οουσὺύ. ΟΥΥβ ὰ5 ἃ 
οἸαϊτηδηῦ ἤο ὕπῃθ ὑῃσοηθ, δᾶ 
ἤρθηοΘ Πἰὶβ δρροϊηὐνηθηῦ οἵ 5π0ῃ 
προ τὴν Θουῦ ὨΪ5 ῬΟΥΒΟΙ ; 60,11: 
8,28. 
σκοπ-έω (-ὥ), ἰῃ Ῥοβῦ νυ 8 

τι56α ΟἿ ἴῃ ΡὈΓ͵Γ65. δ᾽ ἱΤΩΡΟΥ͂.; 
Ἰαΐθυ ἴ. -ἥσω, 1. 8ΔοΥ7. (ἐ-σκόπ)- 
σα, Υ.Ὡ. 1710 ἰοοῖ, δεολμοϊα, ἤαῦυθ 
γογσαγα; 9, 22 [ακίη ὕο ϑδηβ. γοοῦ 
ΒΡΑ(, ὕπ6 οΥἱρῖηα} ΤΟΥ οὗ ΡΑΟ, 
“00 566, ὈΟΠΟΙΑ,᾽᾽ εἰς.]. 
σκοτπ-ός, οὔ, τη. [σκοπ-έω, 

“010 866. εἰς. (““ΟἿΘ γγῆο 5668, 
ὈΘΠΟΙΑΞ5, βισ νου 5, οίς.; ἈΘΠ06) 4 
ϑΡ1),, δοομί. 
σκοπῶν, οὖσα, οὔῦν, ΟΟΠΌΥ, 

Ῥ, Ρὑχϑβ. οἵ σκοπέω. 
σοί, ἀαῦ. βἷπρ. οὗ σύ. 
Σόλοι, ων, τη. ΡΙ.Υ. ϑοϊῖ; ἃ 

οἰῦγ οἵ ΕἸ οῖα Οδτηροϑῦσίβ, Ὀθ- 
ὕνγθθη 16 τηουῦβ οἵ 0Π6 ΤΊΥΘΥΒ 
ΒΔ 15 ὩηΠα ῬΥΓΔΙΏΙ8. 
Σοφαίνετος;, ου, πη. ϑορηῶωη- 

οἶτι ; ἃ Ὄτροκ οἵ ὐγταρηϑ)ι5, ἴῃ 
Αγοδαΐϊα, ΠΟΙ ΟΥὙΤΒ. ΟΘΟΙΏΙΗ Ϊ8- 
Βἰοηρᾶ τὺ Ταΐῖβθ τ 9ῸΥ Ἀ)Ἶπὶ; 
δ ὺ 
σοφ-ἕα, ἵας, ἢ. [σοφ-ός, “ 5111- 

1] (ὁ ΤΟ απϑι!ῖῦὺν οὗ ἢ 
σοφός "; Βοη00) δάὲϊ ἴῃ ΔΓΥ 
τὺ ;--ὠὖ 2, 8, ΔΡ}ΠΘα ὕο πηπ5ῖ0, 
σοφ-ός, ἡ, ὄν, 84]. "86, 

᾿ ρ]δ06)", δλι ζεῖ, 97, στοαὶ παΐεραὶ 
αδιείῃ, οἴο. 

σπαάνϊζος, α, ον, 8ι(1]. ϑεα)Όθ6, 
δΕαΉ ἢ. 
σπασάμενος, ἢ, ον, Ρ, 

1, δου. τηϊᾶ. οὗ σπάω. 
σπάω (στπῶ). ἴ. σπᾶσω, Ῥ. 

ἔσπᾶκα, Υ͂. ἃ. Οἱ ἃ ϑνογχᾶ : 7Ὸ 
ἀγαιο, αγατυ οί. -- Μἰα,.: σπά- 
ομαιν (σπῶμνα!ι), . σπάσομαι, 
Τ. δοῦ, ἐσπχασᾶμην, Ῥ. Ρᾶ58. 8ἃ5 
τηϊᾷ. ἔσπασμαι., 

ΝΟΓΑ4}Ί᾽ΔΏΖΑΡΝΥ. 

σπεισαίμην, 1. δοΥ. ορΐ, 
Πα. οὗ σπένδω. 
σπεισάμενος, ἡ. ον, Ρ. 

1. δου. υἱᾶ. οὗ σπένδω- 
σπένδω, ἴ. σπείσω, Ρ. ἔ- 

σπεικα, 1. 8ΟΥ. ἔσπεισα, Υ. Π.: 1. 
Νουῦ.: 70 }οι" οἱέ α {ἰδαίϊοπ ἴο ἃ 
ἀοϊύν.---2, Μίᾶ. : σπένδομαι, 
ἔ. σπείσομαι, 1. ῬΟΥ. ἐσπεισάμην: 
(“ΤῸ Ροῦχ οαὺ ἃ Ἰἰρθαύίζοη ἴο ἃ 
αἀοἰῦν ̓ ΤΟΥ ΟΠΘ᾽ 5 561{---ἰὴ ΠΟ Πθο- 
ὑϊοη τὶ δηούῦμου ; ΠΘΠη66) 7ὉῸ 
γιαζο α {γεαίΐψ, ἰγίοο, οἷο. [ΡΙ͵ΤΟΌ. 
κῃ ἴὸ 584η5. τοοῦ ΟΗΉΗΑΝῸ, “ ἴο 
ῬΙΘα56᾽᾽ ; 8150, ““ἴο ψαϊῦ οἱ ; ἴο 
Ῥγοϑοηῦ ᾽᾽. 
σπεύδω, ἴ. σπεύσω, Ῥ. ἔ- 

σπευκα. 1. ΒΟΥ. ἔσπευσα,Υ.Π. 8Πα 
ἃ.: 1. Νουΐ.: 84. 70 πιαζε δαϑίε; 
ἰο Παδίο, Ππαϑίοη, 8Ρ666.---Ὁ, 70 δὲ 
αοδίγοι5, απαίοι, οἴο.---2, Ασδο.:; 
170 δαδβίο οη ρα7 8, ἰο φιεϊοζοη, 
οἴο. [ακίη ὅο ὅδη8, στοοῦ Οὔ, 
“ς [70 ΒΡΘΟΩ͂, 1106] ᾽᾽]. 
σπεύδων, ουσα, ον, Ῥ. Ὀ͵6Β. 

οὗ σπεύδω 
σπονδ-ή, ἧς, ἴ. [ΓῸΥ σπενδ-ή ; 

ἴΓ, σπένδ-ω, “ὕο ΡουΥ͵ οὖ ἃ 1108- 
ὑΐοι 71. 4 αγίηκ- ον ονῖης οὐ {ἰδα- 
ἐϊοη.---2. ῬΊΟΥ.: Α ἐγοαΐν, α ἵγζε: 
Ὀθοδῖιθα ᾿ἰρθαύϊοηθ ἡνο 6 Ῥοπχοᾶ 
οὔῦ οἡ ὑποὶγ θοΐηρ σοηοϊααρᾶ. 
σπονυδαι-ο-λογ-έω (-ῶ), 

1,801. (ἐσπουδαι-ο-λόγ)-σα,Υ.Ἡ. 
[σπουδαῖ-υς, ““ ΘαΥποδβῦ, ΒΟΥΪΟΙ5᾽" ; 
(ο) σοηῃπρούϊηρ ψΟΨΘΙ] ; λόγτος, 
““ ροηγουβαύϊοι .᾽7 70 ποϊὰ φαγ 68, 
ΟΥ̓ δε)οι8, σοπυογϑαίίοη; ἴο ἰαϊᾷ 
οα)γοϑδίϊυ, ΟΥ̓ δ86γοι 5}. --- ΜΙ|Ια, : 
σπουδαι-ο-λογ-έομαι (-οῦ- 
μαι) ; ἴῃ Β8Π16 ΟΥῸΘ δἃ85 δοῦ. 
σπουδ-ή, ἧς, ἵ. [[ῸΥ σπευδ-ή ; 

ἴγ, σπεύδ-ω, “ἴο Παβύθη "7(“ὙΠπαῦ 
ψὩΪΟἢ Πδϑίθη8Β 07) ΤΏ8 ΚΒ Ππαϑύθ᾽᾽ἢ ; 
Ὦ6Πη606) 1. ΜΠαβίο, 8ρεεά. --- 2. 
Κασοη 6848, Ζοαΐ. 

στάδϊἵοι, ων ; 866 στάδϊον. 
στάδϊἵ-ον, ουὅ, π. (ΡΥ, γορ. 

στάδϊ-α, ὡν, π.; ἱττορ. στάδὺ- 
οι, ὧν, 1.) [στάδι-ος, “δα! Πρ 
ἤση ")] (“Ὑμπαῦ ΜΏσὰ δβίδμαϑ 



νΟΟΑ δα ΚΥ͂. 

ΤΙ ᾽᾽ ; Π6Π65) ΑΒ ἃ ἢχοα βἰὑδηᾶ- 
δτα οὗ Ἰοηρίῃ : 4 ϑβίααϊιηγ ΟΥ̓ δία(16 
Ξε00ὺ6 ατοκ ἴθοῦ, ΟὐὁἨὨ ἃ ἔγδούϊοῃ 
ΟΥ̓ΘΥ 606 ἘΠΠΡΊ 5η θοῦ. 
στα-θ-μός, μοῦ, τη. (““ἘΠδαὺ 

ὙΏΪΟΉ ΒΕΥΘ 5. ΙῸΪ βὐδηαϊηρ ; 8 
βίδπαϊηρ ΗΪδοο᾽᾽ ; ἤθη 66) 1. 
Ομαγίογ8, δλμαϊξδῆησ σγοιμπα, δη- 
οαγερηιεηιέ ΟΥ̓ ΒΟ] 6.5, εἰο. ---- 2. 
Ιη Ῥούβία: ΑἋΑ4 βίαΐϊίοτι ΟΥἩ γοϑίϊησ- 
γ»ίαςο, αὖὺ ΜΏΪΟΙ ὑπ Κίηρ μεθα 
ἰῃ ὑγαυθ! !ηρ'.--- 3, 4 ἀαν᾽ 8 7Ο 
ΟΥ̓ ἡιαγ ἢ, ὈΒΌΔΙΠΥ οὔ. ὅ ῬδΙδβϑηρϑ. 
στέγασ-μα, μᾶτος, ἢ. [ΤΟΥ 

στέγαδ-μα; ΤΥ, στεγάζω (Ξε στεγ- 
άδ-σω), ““ἴο οονον ᾽] (““ Τῃδὺ 
ὙἘΪΘῊ σοΟΥοΥΒ᾽᾿ ;; ὨΘ6Π66) Α ἐοΥὐε7"- 
ἴη, 650. α ἰογιί- οουο» ἴηρ. 
στειβόμενος, ἡ; ον, Ρ. ΡΓ68. 

Ῥ855. οὗ στείβω. 
στείβω, ἔ. στείψω, 1. 80Υ. 

ἔστειψα, (Υ. ἢ. Ὀπὺ) Υ. 8. ΜΏΘΗ 
0118. ὈΥ σοσπηιαῦθ 806. : 70 ἱγοαὰ, 
ΟΥ τη΄αῖϊᾷ, ὩΡΟΉ. --- ῬΆΘΒ. Ῥ- ὌΓΕ65.: 
στειβόμενος, Οἱ τοϑάβ, οἴο.: 
Βεαΐεῃ, “)γεφιιοηίεά. 
στενός. ἤ, ὅν, 8]. Δαν γΟΊ. 
στενοχωρ-ἴα, ἵας, ἴ. [στεν- 

οχωρ-έω, ““ἴο Ὀ6 5ὑγαϊβηθα [ῸΓΣ 
ΤΌΟΜ ᾽ (Α Ὀοΐηρσ βύγαϊθηρα 
ΤΟΥ ΤΟΟΤῚ ̓ἢ ἢ ὮΘΏΟΘΘ, “ ΠΔΙΤΟΥ 655 
οἵ 5Ρᾶ66 »᾽ 6 η06) Α πατοῖῦ 
»ίαεο, α α «ρη ἤη θα ἦν 
στερέω (- ὦ), ἔξ. στερήσω, 

Αὐὐϊο στερῶ, Ῥ. ἐστέρηκα. 1. 8ΔΟΥ. 
ἐστέρησα: Ια ἄθη. [ὃ 1017]; 
οἵ. ῬυίπηοΥ, ὃ 128: 70 ἀεργῖυε ογ΄. 
--ΜΙά.: στερέομαι (- -οὔῦμαι), 
ἔ, στερήσομαι, 1. 8ΟΥ. ἐστερησᾶ- 
μην, εἰ αθη.: 70 αἀοργῖυο οηε᾽ 8 
5617 67); ἰο ἴο56, οἴο.----Ῥδ88.: στερ- 
έομαι (-οὔμαι), Ρ. ἐστέρ- 
μαι, 1. δ0Υ. ἐστερήθην, ἷ. στερ- 
θήσομαι. 
στέρνον, ουὅ, ἢ. 7Π)ε δγ"εαϑί, 

οδοϑί. 
στερούμενος, ἢ, ΟΜ, ΟΟὨ ἐγ. 

Ρ. ΡὈγβε. Ραᾳβ8. οὗ στερέω. 
στέφ-ἄνος. ἄνουν. πὶ. [στέφ- 

, ““ [ὁ Θηοῖγο]ο ᾽᾽ ("ΤΠ αὺ νυ ῃοἢ 
Ἐπ εῖρε:ς ΒΘη60) 4 Σοεγοιρῆ, 
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«υγὐραίῃ. --ς αὐτόν οὗ ροϊᾶὰ ψΘΙΘ 
οἴξθηῃ σίνθιῃ διηοηρθῦ ὑπὸ ΟὙΘΘΚΒ 
8.5 ΤΟΥ ΘΥΒ ΟΥἨ οἷν] ΟΥ̓ ΤΉ ὕΑΥΥ 
τηοσὶῦ ; ἤθῆθθ ὕῃπθ ῬΧΥΌηἶβθ οὗ 
Οντὰβ. ̓αὖ τ πκρ 
στ ἤναι, 2. ὉΟΥ. ἰδ, οὗ ἵστημι- 
στήσας, ἄσα; αν; ῬΟΈ, 86... 

οὗ ἵ ἱστημι. 
στἵβ-ος, ου, πι. [στείβω, “ὕο 

ὑχοδᾶ ᾿; ψῃγουρῃ τοοῦ στιβ] 
(" Ταῦ νοῦ ἰθ ὑγοάάθῃ ᾿ ; 
ΠΘΠ66) Α δεαίοη, τσαν, α ἰγαοσῖ. 
στῖφ-ος, εος ους, Π. [ἔοσ 

στείβ-ος : ἴτ. στείβω, “ἐ τὸ {γοδᾶ 
δὴ 71" ΤῊ ὑπίηρ ὑτοάάθῃ οἡ ᾿" ; 
ἤρησθ, ““ ὑμ6 οοιηρδοῦ ὑπίηρ ̓ἢ 
ὮΘη06) Οἱ εοϊαϊουβ:: Α ἐμά ἀδπ) 
δοᾶνψ, α δον 97 Ὠνεῖν τη οἶοϑ6 αΑΥ̓ΤΑΥ, 
α αφη.86 Ἠϊαϑ88. 
στλεγγίς, ἵδος, ἢ. ΑἉΑ Μοεὴ- 

807 6}Ρ61" ;---Αδ6α ἴἤο ΤΌΙΊΟΥ 6 ὕπ6 ΟἹ] 
τα αἰγῦ ἔσοση ὑπ6 βκίῃ δου ὑΠ6 
ΘΧΘΟΓΟΙΒΘΚ οὗ {86 Ρε]φοβϑύσδ, ΟΥ ἴῃ ὉΠ8 
Ῥαῃ. 

στολ-ἤή, ἢς, ἵ. [[ΟΥ στελ-ἡή ; ΤΥ, 
στέλ-λω, ““ὅο φοαπὶρ᾽} (“Τηδῦ 
ΟΠ οαὰὶρ5᾽") ; ὨΘ6η66) Α σα!- 
ῃὶοτιΐ, γΌδ6. 
στόλ- τος, ουὅ, Π|. [{ΟΥ στέλ- 

ος; ἔτ. στέλ-λω, “Ἅ {0 οαυ]ρ᾽} 
(΄ Ταῦ ΒΟ 8 οαυἱϊἱρροᾶ᾽" ; 
ἨΘΠη66) 1. ΑὯπὸῆ οτρεαϊίοη.-- 2. 4 
7ομ γον, σοιιγ86, γΟμΐς, οὗο.---3. 4π 
αἾ ὨΥ), ὕΌΤΟΟ, οἴο. 
στράτευ-μα, μᾶτος, ἢ. 

[στρατεύτ-ω, ““ὕο ὕακθο ὑπ6 618 
(“ Τὺ ]Ο δ κοβ ὑμ6 Ποιὰ " ; 
ΠΘΠ66) 4“) αΥ Ὥϊ". 
στρατευόμενος, ἢ: οἷν Ῥ.᾿ 

ΡΥ65, τηϊᾷ, οὗ στρατεύω. 
στρατ-εύὔω, ἔ. -εὔσω, Ῥ. 

(ἐστράτ)- τευκα, Υ͂. Π. [στρατ-ός, 
“8 ΔΥΤΩΥ ᾽] 1. Νουῦ.: 70 567γῦ6 
ἴῃ, ΟΥ 7οΐπ, ἱδ6 αγτῖν ; 0 αζε {6 
“Πεϊὰ, πιαροῖ, οἷο. --- 2. ΜΙά,: 
στρατ-εύομαι, ἴ, -εὐσομαι, 
Ρ. (ἐ-στρατ)ὴ- -ευσᾶμην, Ῥ. Ῥϑϑβ. ἴῃ 
τὐβη ἔοτοο, (ἐ- στράτ)- -ευμαι : 170 
ἰαζο ἱμ6 Πειία ἴοΥ ΟἸΘ᾽Β οὐ 56] ; 
ἰο 8676 ἃ5 8. ΒΟΙΟΊΘΥ, δος. 
στρατηγ-έω (-ὥ), ἔ,. -ἥσω, 



[54 
Ῥ. (ἐ-στρατήγ)- τῆηκα, 1, δου. (ἐ- 
στρατήγ)-ησα, Υ. Ὡ. [στρατηγ-ός, 
“ἐν Ἰοδάβυ οὗ δ ΔΥΠῚΥ, ἃ βΘΠΘΓΙ- 
81] 1. 70 δ, ΟΥ »γοῦδ ἰο δε, α 
ἰφακ6)" ΟΥἹ απὸ αὐ ΟΥ̓ σοποναΐ.---- 
2. ΥΪ οορπδίθ Ασοο:: στρατ- 
ηγίαν, Το αδϑιμήηθ, ΟΥ̓ Φ6χο7 οἶ86, ἐἢ6 
Οὔῆσο ΟΥ̓́»οϑί ΟΓ σοπεγαῖ; 8, 15. -- 
3. 1 αἀφη.: ΤῸ δὲ α φοπογαῖ 67, 
ἰο παῦὺο ἱμ6 οορεγηαηὰ ΟΥ̓́; 4, 8. 
στρατηγήσων, ουσα, ον, 

. Ταῦ, οἵ στρατηγέω :-- αὖ ὃ, 15, 
᾿Ἰηδίθδα οὗ ἀοο. νυ Τηξ,, τνο ἢπὰ 
ἐμὲ στρατηγήσοντα 8ἃ5 Λοο. Αὔ5. 
στρἄτηγ-ία, ίας, ἴ. [στρατ- 

γγ-ός, “ἃ ΡΘΠΘΓΙΑ] ᾽᾽ (“16 ἀα8]- 
ἰῦγ, εἰς... οὗ ἃ στρατηγός᾽᾽ ; ΠΟς6) 
αἰεπογα ϑ)ιῖρ. 
στρατ-ηγ-ός, οὔ, τη. [{0Υ 

στρατ-αγ-ός ; [Τ. στρατ-ός, “8 
ἉΓΙΏΥ ᾿᾽; ἄγ-ω, ““ἢὋἢ᾽ 1ρ8Δα ἢ 4 
ἰθακ16᾽" ΟΥ̓ σΟὨνηναη 16)" 07 αὐτὸ αὐ}; 
α φοποραΐ. 
στρἄτ-ἴά, ἵἴᾶς, ἢ. [Γαῃούπμοῦ 

ἴοτιη οὗ στρατ-ός, “Δ ἈΓΙῺΥ ᾽᾽] 
Α οοἰϊοοίοα ΑἸ ΟΥ̓ 7ΌΟΥΟΘ; α ἢοϑῖ, 
οἴο. 
στρᾶτί - ώτης, ὥὦτον, τη. 

[στρᾶἄτϊι-ἄ, “Ὧι ΔΙΙῺΥ ᾽] (“Ομ 
τηδθ ἴοΥ 8 ΔΥΠΙΥ ᾿ ; Π6Π66) 4 
δοί αἴθ)". 

. στρᾶτοτπεδ-εὔομαι, »Ῥ. 
Ῥάαββ, 1 τηϊα, [ΟΥῸ6 (ἐ-στρατοπέδ)- 
ευμαι, Υ. πιἰᾷ. [στρατόπεδ-ον, 
“ιν ΟΡ σΥΟῸηα, ἃ ΟΡ ᾽᾽] 
70 Θηςατηρ. 
στρατ-ό- πεδον, »πέδου, ῃ. 

[στρατ-ὑς, “8 ΔΥΙΩΥ ̓̓ ᾽; (0) 00ῃ- 
προύϊηρ᾽ γον] ; πέδοι,“ »τοιιηα "] 
(“ ατουπμῃᾷᾶ ΒΘΙοΠρΡίηςΣ ΓΟ δῇ 
ΔΙΊΩΥ ᾿; 600) 44. εαηιρίῃρ 
σγοιμηᾶ, ταν τς φησατηρη ον. 

στρᾶ, δ. οὔ, Τῇ. «ἢ αὐ Ἴηγ. 
πος ς, εἶσα, ἕν, Τ΄. 2. ΔΟΥ, 

Ῥαββ. οὗ στρέφω. 
στρετπ-τός, τή, τόν, δ]. 

[ΙῸΥ στρεφ-τός ; 1. στρέφ-ω, “ ἴο 
ὑνν ἰϑῦ "᾽ Ζιορϊδίοα. --- ΑΒ. Βαρδῦ, : 
στρετπτός, οὔ, τη. 4 ἐιοϊδίοα 
οὐ} ΟΥἩ ποιζ- οὐ παπηιοηΐ; οἵ, Ἰμαῦ. 
ΤΟΓΙΑ 685. 

νυ. δ᾽» Δ ΚΥ. 

στρουθός, οὔ, πι. 8πᾷ Γ, 
(1. “Α 5Π18}} υἱγτὰ ᾿" οἵ ΘῺΥ Κιπᾶ; 
Ραῦ 680. “8 ΞΡΘΙΤΟν."---2.) ὙΊΝ 
μέγας ΟΥ̓ μεγάλη, 85 αὖ ὅ, 2; 8πα 
ΒΟΙηΘ 65 Δ]ΟΩΘ 88 δὺδ, 8: ΘΑ 
ἸΑΥρθ Ὀἰγα,᾽ δ5 ἃ ἀδβίρηῃδύίζοῃ οἵ) 
Απ οοίγἸο. 

1, Στυμφαλ-ἴος, ἵἴα, ἴον, 
8.1]. [Στύμφᾶλ-ος, “ΞΥΤΩΡὮΔΙ- 
τι5᾽᾽ : 86 αἰδύγίοῦ οὗ Ατοδαϊΐα ἴῃ 
Βουῦμοση ατθθοθ, ἢ ἃ ὕονῃ, 
τηοτηὐαϊη, ἃ πα 186 οὗ ὕῃο 5816 
Π8Π16] ΟἿ, ΟΥΣ δεϊοησίησ ἰἴο, 
δίμηρηαῖιδ; ϑιϊηιρπαζίαη. -- Α5 
Βαρϑῦ,: Στυμφάλιος, ου, π|. 
ΑΙ Ἰταὴ ΟΥ ϑιψηιρμαίμδ; α ϑιψηιρὴ- 
αἴϊαη. 

ὦ, Στυμφάλϊζος, ουν ; Β66᾽ 
1. Στυμφάλιος. 

σύ, σοῦ (ραν. ὑμεῖς, ὑμῶν), 
ΡΙΌΗ. ΡΟΥΒ. 7 λοις, ψοὶε ;---ἴῃ6 ρθη, 
ααῦ. ἀα 806. Β᾽ηρ. 816 τι564 84.180 
ΘΠ] σα !ν [ακίῃ ὅο ϑὅδη8. ψι- 
δμηιαα]. 
συγγενέσθαι, 2. ΔΟΥ. ἱπῇ, οὗ 

συγγίγν μαι. 
συγ-γεν- “ἧς, ἔς, παᾶΐ. [ΓὁΓ 

συν-γεν-ἧς ; ἴτ, σύν, “ νὶνπ᾽ ; 
γεν, τοοῦ οὗ γίγνουαι, “Ὑἴο νὸ 
θΟΤῺ ̓] (“ ΒοΙη νυ] " οὐ ΠΟΥΒ : 
Ὦθη66) ΟΥ̓ ἐμὲ βαϊο δίοοϊξ Οὐ ζχαηεῆψ. 
-τ8 βαθὺ, : συγγενεῖς, εῶν, 
Π. Ὁ] Γ. ἈΑἰὐπϑηηθη, ἀϊηϑγοῖκ, 
συγγενόμενος, ἣν ον» ΟΒὶ 

2. ΔΟΥ͂, Οὗ συγγίγνομαι. 
συγ-γίγνομαι, ἔ. -γενήσο- 

μαι, 2. ΔΟΥ, (συν) - εγενόμην, 
γ. ὯΠῸ; [ἴο Σ᾿ συν-γίγνομαι ; ἵΥ, 
σύν, “ νυὶῦῃ ᾿᾿; γίγνομαι, “ ὕἤο Ὀ6᾽}} 
1. Τὸ δὲ ιυυἱίἢ..---2. 70 ἤαῦο αἴ ἴπ- 
ἰογυἱοιῦ τοϊίν, 10 τποοΐ.---3, 10 ἣαῦα 
ἐγιί61) 00142.86 τσὶ. 
συγκαλέσας, ἄσα, ἂν;.Ἐ, 

1, τον. οἵ συγκαλέω. 
συγ- καλέω (-καλῶ), Γ. 

«καλέσω, ἢ. -κέκληκα, 1, ΔΟΥ. 
(συν")-εκάλεσα, Υ. ἃ. [[ΟΥ συν- 
καλέω : ἴν. σύν, “ ἰοροῦδοε᾽᾽ : 
καλέω, “ ὕο ο}1}᾽᾽} 70 οαἰὶ ἰοχοίμε»", 
αδϑϑ6η 76. 

Συέννεσις, ἴος, Δ. ϑ'ψόη)168- 



ΝΟΓΑ ΒΟΖΑ ΝΥ. 

ἐδ ᾿ ἃ Κίηρ οὗ ΟΠ] οἷα, ὑπὸ μυβθδμᾶ 
οὗ ἘΡργδχϑ. 
συλλᾶβῶν, οὖσα, ὄν, Ῥ. 2. 

8δοῖ. οἵ συλλαμβάνω. 
συλ-λαμβάνω, ἢ, -λήψομαι, 

Ῥ. (συν)-είληφα, Υ. ἃ. [07 συν- 
λαμβᾶνω ; τ. σύν, ἴῃ “ δΔιαρτηρηῦ- 
αὐϊνγο ἴογοθ᾽ ; λαμβάνω, “ἴο 
δ Κ᾽] (“Το ἴδακα ὑπογοιρῆ]ν ᾿"; 
ΠΘΠ66) 7ΌῸ ἴαν λοϊα ο7, 5οῖζθ, α"- 
γοδί, οὖσ, --- Ῥαθ5. : συλ-λαμ- 
βάνομοαι, Ρ. (συν)-είλημμαι, 1. 
«ληφθήσομαι. 
συλ-λέγω, ἢ. -λέξω, » (συν)- 

είλοχα, 1. ΔΟΥ. (συν)-έλεξα, Υ. ἃ. 
[{Ὸ0Υ  συν-λέγω; ἔ{. σύν, “ὔο- 
Βούμου " ; λέγω, “ἤο ρΡαύπμου ᾽᾽] 
1. Αοὔ.: 70 σαΐδο)" ἰοσεοί 67", οοἷ- 
ἰοοεί.---2. ῬαΒ5.: συλ-λέγομαι, 
Ῥ. -λέλεγμαι δ :η (συν)-είλεγμαι, 
1, 8ΔοΥ. (συν)-ελέλθην, 10 ὃ οοἱ- 
ἰοοίεα ο7" αδ8εεθηιδιοα ;---ῦ 1, 9 ννὶῦ ἢ 
Αοο. οἵ “ Βοϑροοί. 
συλλέξας, ἄσα, αν, Ἐ.]. 80Υ. 

οὗ συλλέγω. 
᾿ς συλλογ-ή, ἧς, ἵἔ. [οΥ συλλεγ- 
ἡ ; ἴγ. συλλέγ-ω," ὕἤο οοἸ]]οοῦ ᾿Ἴ(Α 
σοΙ] θοῦ ρ ᾽᾽ : ΠΘη66) Οἵ ΒΟ] 618 : 
Α γαϊδίηφ. Ἰουμψίηρ ; α ἰουνψ. 
συμ-βάλλω, ἴ. -βαλῶ, Ρ. 

«βέβληκα, ν. ἃ. [ἴ0Υ συν-βάλλω ; 
ἔν, σύν, “" ΛορούμοΥ ᾿" ; βάλλω,“ ἤο 
ἴητον ᾽᾽ (“Τὸ ὑμγον ὑορούμου ᾿᾿; 
ὮΘΠΟ06) 1. Αοὗὐ.: 70 οοἰϊοοί,---. 
Μία.: συμ-βάλλομνοαι, ἴ. βλή- 
σομαι, 2. 80Υ. (συν)-εβαλόμην, 
(““ Τὸ οοἸ]]οοῦ οὗ ομϑ᾽ 5 δοοοχὰ ᾿ἢ ; 
ἤΘη66) 70 οοηίγδείθ. 
συμ. βουλεύω, ἴ. -βουλεύσω, 

Ῥ. -βεβούλευκα, 1. 8δοῦ. (συν)- 
εβούλευσα, γ. ἢ. δη ἃ. [ἴ0Γ συν- 
βουλεύω; [{{. σύν, “νἱ᾿ΐῃ ᾿"; 
βουλεύω, ““ἴο σοΌΠΞ6]᾽᾽} (“ Τὸ 
ΘΟΠΠ56] τυ ἱ ἢ ᾽" Δ ΠΟΥΠΟΥ ; Π6ΠΟΘ6) 
1. Νουῦύ.: 4. ννἱὺἢ Ταῦ. οὗ ΡΘΥΞΟΠ 
70 οοιηϑεῖ, ααυΐδο, σίθε δοπηδεὶ, 
οἴο.---ν, 10} Τηΐ.: 70 ααἀύυΐδε ΟἿ 
ἴο Ἃο. εἴς.---2. Αςΐ. : ὙΠ Ασοο. ! 
οἵ ὑπίηρ, οΥ̓ ΟὈ]Θοῦϊνο οΟἸδιιβθ: 70 
γϑοογηεηπαῖ, οο.-- 8. ΜΙα.: συμ.- 
βουλεύομαι, 1. 8οι᾽Ι. (συ")- 
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εβουλευσάμην, ( ἸῸ σΟΌΉ56] ἴῸΣ 
ΟΠΘ᾽ 5 561 τ ̓ Δηοῦπου ; Π6Π66) 
δ. 0 δῦ. οὗ Ρϑύβοῃ : 70 ο0Ή- 
διε1|, αδὲ ἰδέ ααυΐςο ο7.---Ὦ. ΑἸοΠΟ : 
70 αδῇ αατυῖοο ΟΥ̓ οομηϑδοί. 
σύμ-βουλ-ος. ου, πι|. [[ΟΥ 

σύν-βουλ-ος : ἴγτ. σύν, “νι ᾽ ; 
βουλ-ἡ, ““σΟΠΏ561᾽ (“ Ηδνὶηρ 
ΘΟΙΠΞ6Ὶ ΜΙ ᾿ ΟΠΘ6; ΠΘΠΟ6) 4 
σοι ηϑοῖζογ,, ααυΐβ67". 
σύμμιἄχ-ος, ον. 84]. [συμ- 

μάχτ-ομαι, “ἴο 6 8ὴ 5811γ0᾽} 
Αἰ ρα, εοπγραον"αΐο, απιαϊζίαγ ; 
ολμέηρσ ἰοσοίδιον" εἰ ΟἿ, ΟΥ̓ οΟἢ 
οἸο᾽ 5 δία ;--- ϑοτηθῦϊηθβ τυ Ταῦ. 
[8 102, (3)7; οἴ, Ῥυίπηρι", ὃ 106,(3). 
-τὰβ ϑαρδῦ. : 84. σύμμαχος, 
ου, ἢ. Α4π αἷϊῃ, σοηγεαοναίο.---Ὦς 
σύμιμιἄνχα,, ων, π. Ρ]αγ. Τῆϊηρ8 
ἐμαί αἰαὶ ΟΥ̓ το-ορο) αἴθ. 
σύμ-παᾶς, πᾶσα, πὰν, 88]. 

[10γ΄. σύν-πας.Σ ΤῈ... σύν. “- 
σοίποΥ.᾽" 2 πᾶς, “8111, ΒΡ: 
16 ιὐἢοῖο ἰοσοίἠο1" ; ---- Δ νου ὉΪα] 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ ;: τὸ σύμπαν, αἰίοσοί 61", 
ου ἰμ6 τοῆοῖθ6.---2. ῬΊΟΥ.: Αἰ ἰο- 
σοίλο᾽,, ἐμ τὐλοῖρ, αἰ ἴθ α δούψ, 
οὔο. 

συμ.-τπτέμτπτω, ἔ,. -πέμψω, 1. 
ΔΟΥ, (συν)-ἔπεμψια, Υ. ἃ. [ΟΥ̓ συτ’- 
πέμπω; ΤΥ. σύν, “ τοροῦῃοῦ 
Ὑ11 9. πέμπω, “ἴο- Βοπα 5] 70 
δοηὦ ἰοσοί!οη" τὐἱΐῃ, ἰο αἰἱδραίολ 
αἰοηρ ιὐἱίἢ. 
συμιπτεσών, οὔσα, Ρ, 

2. ΒΟΥ. οὗ συμπίπτω. 
συμ.-πίπτω, ἋΚ,χ3. -πεσοῦμαι, 

Ῥ. -πέπτωκα, 2. ΔΟΥ. (συν)-ἔπεσον, 
Υ. ἢ. [[ΟΥ συν-πίπτω; ἴΥ. σύν, 
“«{οροῦπου υνἱν᾽"; πίπτω. ““ἴο 
[4}1᾽᾽] (ἡ Τὸ 8411] ὑορϑίμου τ ᾿"; 
ἤ6Πη06) 1ῃ Βοβῦϊ]8 5θη56 : 70 7}αϊϊ 
ἐπ εὐτίῃ, ηγοοί κοὐ. Θησοιηθγ", 
συμ.-πολεμέω (-πολεμ,ῶ), 

1. δοΥ. (συν)-επολέμησα, Υ-. Ἡ. 
[Ὁ συν - πολεμέω ; ἔτ. σύν, 
ΔΎ ᾿ ;; πολεμίω, “ἴο ν8ρ6 
νδτ ᾽᾽] 1} Ταῦ.: 70 τῦασό τα) 
ἐν οοη)μηοίοη, τοὶΐμ, ἰο Ὠιϊαζα τταν 
701" ΟΥ̓ ἐπ δεμα! οἵ; 4, 2. 
συμ-πορεύομιαι, ἴ. -πορεύσ- 

᾿; 

ὃν, 
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ομαι, 1. ΔΟΥ. Ῥῆβ8. ἴῃ μηϊα, ἔΌογοΘ 
(συν)-επορεύθην, Υ. Τηϊᾶ, [ΤῸΥ 
συν-πορεύομαι ; ἔτ. σύν, “ἴο- 
ΘΟΌΠΒΟΥ νυ ; πορεύομαι, “ ἴο 
ΤῊ ΒΙΌἢ ἢ] (“ΤῸ ΤῃΔΙῸ ὑοροῦμοῦ 
ἢ οὔθ᾽ ; Ὠ6η06) 70 7οἵἴπ ἴπ 
ἐμ πιαγ οὗ, ἰο ἡναγοΐ ἰοσοί 67". 
συμ.-πράσσω(λυ(υιϊο -ττράτ- 

τω), ἔ, -πράξω, 1. 801. (συν)- 
ἕπραξα, ν΄. Ἡ. [ΠΟΥ συν-πράσσω; 
ἦγ. σύν, “νἰῦ ᾽᾽; πράσσω, ““ἴο 
ἄο"] (“Τὸ ἅο νυ ᾽ 8. Ρϑύβοι : 
Β5η66) 1 Παῦ.: 70 ς0-ορογαία 
εὐ ; ἰο αἰά,, αϑδϑῖὶϑέ, Θἴο. 
σὔνἄᾶγαᾶγών, οὔῦὔσα, ὄν, Ῥ. 

2. Δ ΟΥ͂. Οὗ συνάγω. 
συν-αγείρω, ἔ. -αγερῶ, Ρ. 

Ἰαῦθ -αγήγερκα, 1. 8ΟΥ. -ἤγειρα," 
ν. ἃ. [σύν, ““ ὑοσούμου ᾿᾽; ἀγείρω, 
“(0 Οο]16οῦ 1. Αοὔ.: 70 εοἶἵ- 
ἰοοῖ, ΟΥ̓ σαίΐλο)", ἰοσοίϊι6)"; ἰο α5- 
86᾽)ὖ16.---2, ΜΙά.: συν-αγείρο- 
μαι, Τὸ οοἰἴϊεοί ἰοσοί 6)", Θῦο,, ΤΟΥ ᾿ 
ΟἿ Θ᾽ 5 561, 
συν-άγω, ἔ. -ἄξω, Ῥ. -ῆχα, 

2. ΔΟΥ͂. -ἡγάγον, Υ. ἃ. [σύν, “ ἴο- 
ρούμου ᾽᾿᾿ ; ἄγω, “ ἴο Ὀγὶηρ "7(“ Τὸ 
τίηρ τοσούμου ᾿ ; ὨΘΠ06) 1, Οὗ 

8. ἈΞΒΘΙΌΪΥ : 70 σοηύῦθη6, σαϊὶ ἰ0- 
σοίλεγ",--- 2. ΟΥ̓ {Π6 φρᾶροβ οἵ βκίῃηβ, 
οἰς.: Το ὃγίπρ ἰοσοί 62", δγῖπρ οἴο86, 
οἷο. 
συναλλᾶγείς, εἶσα, έν, Ῥ. 

2. ΔΟΥ͂. Ραᾶ85. οὗ συναλλάσσω. 
συν-αλλάσσω (Δύο -αλλ- 

ἄάττω), ἢ. -αλλάξω, 1. δΔΟΥ. 
«ἡλλαξα,γΥ. ἃ. [σύν, ἴῃ ““Βύγοηρίη- 
Θηἑ σ᾽" ἔοτοθ ; ἀλλάσσω, “ἴο 
Οἤδηρο ᾽ (“Τὸ Οἤδηρο, αἱύου ᾽᾿ ; 
ὮΘ6η66) ὙΥΙ γοΐούθηοθ ἴο Ῥ͵Ὸ- 
νίοβ δ᾽θηδύϊνη : 70 γ᾽εροποῖίο, 
οἴο. --- Ῥαβ5Β. ; συν-αλλάσσο- 
μαι (Αἰἰο -αλλάττομιαι), 
Ῥ. -ἤἠλλαγμαι, 1. ΔΟΥ. -ηλλάχθην, 
2. ΒΟΥ. -ηλλᾶγην. 
συν- ἄνᾶβαίνω, 2. δοΥ. 

-ανέβην, ν. ἢ. [σύν, “νι ὶῖῦῃ, ἴο- 
ΒΟΌΠ ΟΥ̓ ̓ ᾽; ἀναβαίνω, “ ἴο ὸ ἃ} 
710 σο “Ὁ ιοἱίδι ΟἿἹΘ ΟΥ̓ἑοσΕί}ι67". 
συνἄνᾶβάς, ἄἅσα, ἄν, Ῥ. 

2. ὩΟΥ. οὗ συναναβαίνω. 

νΟΓΑ δύδαά Υ. 

σῦν-αντάω (-αντῶ), ἡ“. 
-αντήσω, Ῥ. -ἥντηκα, 1. δ80Υ. 
-ἥντησα, Υ. Ὡ. [σύν, “ τορούμου "᾿; 
ἀντάω, “ ἴο τηρροῦ ᾽᾽]] 70 ηϊδεέ ζασα 
ἴο 7ζαςθ6, ἰο Ἠιθοί. 
σὔὕναντῆσαι, 1. 8ΔοΥ. ᾿ἰπξ, οὗ 

σνναντάω. 
σὔν-άπττω, ἢ, -«ἅψω, 1. 80Υ. 

«ῆψα, ν. 8. [σύν, “ὑορούμοσ ᾽ἢ ; 
ἅπτω, ““ἴο Ἰοΐη ᾽᾽]] (“ Τὸ Ἰοίΐῃ ὕο- 
δούμου ᾽᾽ ; ἢθῆης6) Οὗ Ὀαδύῦ]θ 848 
ΟὈΪ]θοῦ : 70 7οἵἴπ, φηίοη 7οἱπεϊν 

᾿ ἡηίο. 
συνεβαλλόμνην, ἱπηρογῇ, 

᾿1ηα. τηϊᾶ. οὗ συμβάλλω. 
συνεβουλευόμην, ᾿ῃρουῖ. 

᾿1ηᾷ, τηϊᾶ, οὗ συμβουλεύω. 
σὔὕνεγενόμν,ην, 2. ΔΟΥ, ἱπᾷ, οὗ 

συγγίγνομαι. 
σὕὔν-εϊδον, ἱπῇ. -ἴδεῖν, 2. ΒΟΥ. 

νυὶυποὰῦ Ργο5. [σύν, ““δὖ 8 
ΒΆΤΩΘ ὑϊπη6᾽ ; ΟἾΒ0]. εἴδω, 56 - 
ἐγίηρ ἰπ 2. δοῖ δ᾽ Β60.} 
(“ΤῸ εθ6 αὖ 086 β88η16 ἐπὶ" ; 
ὮΘ6Π66) 70 866 αἵ α σίαποο. 

1. σύν-ειμιι, ἢ, -έσομαι, ν. Ἡ. 
[σύν, ““ ψὶ"; εἰμί, “ ΄6 Ὸ 06 

. 70 δὸ τοἱΐι ΟΥΘ. 
2. σύν-ειμι, ἱπιροτῖ, -ἥειν, 

γν. ἢ. [σύν, ““ΤορούμοΥ ᾿᾿; εἶμι, 
: “Ἂἴἢ0 5Ὸ " (“Ἴὸ ρὸ ὑομοθῦμπου"᾿ ; 
ὮΘη66) ΪΙ͂ὴ Βοβύϊθ 56η86 : 70 
ηιθεί, ΟΥ̓ εἴοδ6, ἐπ ἥσΠπὲ; ὁ ὀησασο. 
Ι σὕνειπόμην, ἱπιΡοΓ , ἰπά. οὗ 
' συνέπομαι. 

σὔν-εκβίβαζω, ν. ἃ. [σύν, 
““ φορούμογ " ; ἐκβίβαζω, “ ἴο 
τῇδ Κο ο ΡῸ ουὖ ᾽ (“Τὸ Δ ΚΟ ἴο 
θῸ οἷῦ τοροῦμοῦ ᾽ ; Ὦθ6Πη06) 170 
7οἵη, ΟΥὁἩ ἑακε ραγΐ, π. σοίξἑπρ οἱ; 
0 αϑ8158[ ἴηι σοίἴπις Οὐ, 
συνελεγόμνην, ἱπρογῇ, ἱπᾷᾶ, 

Ῥ855. οὗ συλλέγω. 
συνέλεξα, 1. δΔοΥ, ἱπᾶ. οἵ 

συλλέγω." 
συνέπεμψα, 1. δοῖ. ἱπᾶ. οὗ 

συμπέμιπω.- 
σῦν- επισπεύδω, 1. ΔΟΥ͂. 

ΕΣ 
-επίσπευσα,γ.ἃ. σύν,“ ὉΟΡΘΌΠΟΥ ἢ; - 
ἐπισπεύδω, “ἴο παρείθη οπ᾽ 
(“Ἰὸο μαβϑίθῃ οὐ ὑορθῦμοσ ᾽" ; 



ΝΟΓΑ͂ ΒΟΖΣΑ ΝΥ. 

ἤΘη66) 70 ἰαζε ραν, ΟΥ̓ αϑ8ϊ5ΐ, ἴῃ 
Παϑδίφηϊηρ 0". 
συνεπολέμει, 8. Ρ615. Βίηρ. 

ἱγ θυ, ἱπᾶ. οὗ συμπολεμέω. 
σὔὕν-έπομιαι, ἱτηρογῆ. -εἰπό- 

μὴν, Υ. τοϊᾶ. [σύν, “ τορούῃοῦ 
νυν"; ἕπομαι, ““ἴο 19ῈῺῸ]1ονν ᾽ 
1 Τδῦ.: (᾿ς Τὸ ΓΌ]]ονν ὑορ ΠΟΥ 
Σὺ ᾿ἢ ; ΠΘη66) 70 7οϊϊοισ αὐ {6 
ϑαΏ16 ἐΐηι6, ἰο ἀσδοη!ραΉ. 
συνεπορευόμιην, 

ἱπᾶ. οὗ σνμπορεύομαι. 
σὕν-εργ-ός, ὄν, 84]. [σύν, 

““ τορϑῦμοεσ ψ ἢ "; ἔργ - ον. 
“( ὙΟΥΚ "7 (“ Ἡδνίηρ ουκ ἴο- 
βσϑῦμοσ νυ ιῦῃ᾽ δηούμοῦ ; Π6Π66) 
“οϊμϊηρ, ΟΥ̓ αϑδδοσιαίοα, ἴηι τρογᾷ ; 
σ0-ορογ αἰΐηρ. ---- Α5. Βιιρδῦ.: συν- 
εργός, οὔ, Τὴ. Α ο0-Ο0}67 αἰἱοΥγ᾽, 
οοασ)7ιίο)", αϑϑἰδίατέ, Ἀ6ΙΡΕΥ. 
σὕνεσπειραμένος, ἡ, ον, 

Ῥ, Ῥοσί. οὗ συσπειράομαι. 
σὕνέσπων, ἱπηρουῖ. ἰπᾶ. οὗ 

συσπάω. 
συνεστρατευόμην, 

Ῥδϑυΐ, ᾿ηᾶ, οἵ συστρατεύομαι. 
συνεταττόμιην, προ Γῇ, 

ἰηᾶ. Τηϊᾶ. οὗ συντάττω. - 
σὕνήγἄγον, 2. 80. ἰπᾶ, οὗ 

συνάγω. 
συνῆγον, 

συνάγω. 
συνήει, 8. Ρ6Υ8. Βίηρ, ἱπηροσῆ, 

ἰηαΐο, οἵ 2. σύνειμι. 
συνήειν, ἱϊηροχῖ, ᾿πᾶ, οὗ 2. 

σύνειμι. 
σύνθη-μα, μᾶτος, π. [συν- 

τίθημι, ἴῃ τηϊᾶ, “ἴο ΔΡΥθ6 ἘΡ- 
ΟΠ ̓; ὑβγοῦρἢ ν 8] γχοοῦ συν- 
θη] (“Τμαὺ ψὩΐϊοῃ 5 δρτοοᾶ 
ὌΡΟΣ ᾿"; ΘΠ06) ΑΚ 8 ΖΘ ΥῪ 
ὍΘΙ : Αἱ ραϑ89-τὐογα, ιυαἱοἢ-ἰὐογα. 

συνθοίμνην, 2. 801. ΟρΡῦ. τηϊὰ, 
οἵ συντίθημι. 
σὕνϊδεῖν, ἱπῆ. οὗ συνεῖδον. 
στυν-οδος, δου, ἢ. [σύν, “ἴο- 

ΒούΠΘΥ "᾿; ὁδός (85 δὴ 80), “8 
ΡΌΪΠΡ 07) σοτηΐηρ 1 (“Α ροϊηρ', 
072" σοΙηΐηρ, ὑορϑῦμου ᾿"᾿ ; ἨΘΠΟΘ) 
Τὴ 8. μοβύ]δ 56η86: “Αἢ δηςοιη 67", 
οησασθηλιειμί. 

ἸΔΟΥ͂, 

11- 

ἱτηροσῦ. ἱπᾶ, οἵ 
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σύν-οιδα, γοτγῇ, ἱπᾶ. οἵ ΟΌ50]. 
συν-εΐδω, υϑρἃ 85 ἃ ΤΥ͵ΥΘ6Β., Υ. Ὡ- 
[σύν, “ΤῸ; οἶδα, ““ὕο Κηον 
(Τὸ Κῆον νυ] ἢ ̓̓ ΟἸ Θ᾽ Β βοὶῖ; 
Ὦ6Πη606) ὙΠ δῦ. οὗ γοῆρχὶνθ 
ῬΥΟΏ.: 70 ὃθ σοημϑοϊοιι8 ἴο, ΟΥ̓ ΤΉ, 
ΟΉ6᾽ 5 861} ;---ὖ 8,10 [0118ἃ, Ὁ Ρδυῦ. 
ἴῃ σομοογᾷ ΜΙ ϑιιθ]θοὺ (ἐγώ) ὕο 
Ὀ6 ΒΡ] θᾶ. 
συν-τάσσω(λὑνίο-τάττω), 

1. ΒΟΥ. -ἐταξα, Υ. 8. [σύν, ““ ἴο- 
δοῦθοΥ " ; τάσσω, “ἴο ΔΥΥΔΗΡΘ ᾽) 
(“ΤῸ ΔΥΥΘΗΡῸ ὑορούῃου ᾿᾿; ὨΘΏ6Θ) 

11. Αοὔ.: 70 ἄγαι τ} ἐπ ο7᾽ 667" οὗ 
᾿δαί(16.---2., Ῥαβ5. : συν-τάσσο- 
μαι (Αὐδϊο -τάττομαι), Ρ". 
-τέταγμαι,1. 80Υ. -ετάχεην, 10 ὃ 
α»αῖῦτ τ ἴηι ο7.162" ΟΥ δαί16.--- 8, 
ΜΙΑ.: συν-τάσσομαι (Αἰὐίο 
«τάττομν,αι)Κ.]1. δοΥ. -εταξάμην : 
ΟΥ 56υϑΥαὶ] : 70 γαῖ ἱμδηχϑεῖυο8 
ὯΡ, ΟΥ̓ ρεμὲ ἐμοηιδεῖνοϑ8, ἴω, Ο7 67" οΥ 
δαί ; ἰο 7ζογὩι 1 {ἸΏ 6. 
συνταξάμενος, η, ον, Ρ. 

1, δου. τηϊὰ, οἵ συντάσσω. 
συντάττω ; 566 συντάσ- 

σω. 
συντεταγμένος, ἡ, ον, Ρ. 

Ῥουῖ, Ρ8839. οἵ συντάσσω. 
. συν-τίθημι, ἢ, -θήσω, Ῥ. 
«τέθεικα, Υ. 8. [σύν, “ τορούμογ ̓" ; 
τίθημι, “ἴο Ῥαῦ᾽ 1. Αοὔ.: 7Ὸ 

᾿ρμΐ ἱορείλον. --- 2. Μίᾶ. : συν- 
τίθεμαι, 1. ΔοΥ,. συν-εθηκάμην, 
2. 8ΟΥ, -εθέμην, (ΤῸ ρΡεῦ ἴο- 
ΒοῦΠοΥ ΤΟΥ ΟἾΘ᾽5 5617 ; Π6η66) 
70 ηιαΐο αἢῷὰὸ αὐσγ ΘΘὨι θη ΐ, ΟΥ̓ ὼΘΟΏ}»- 
ραεί, εὐἱίλ. ᾿ 
συν-τράπεζΐ-ος, ον, Δϑδήϊ. 

[σύν, ““ὉὈορούπογ᾽᾽; τράπεζ-α, “8 
ὑ8 Ὁ16 1 ( Ηδνίηρ 8 ἴδ] ἰο- 
ΘΟΌΠΟΥ ἢ; Πθη06) Μαίζηρ αἱ ἐδ 
βϑαῆι6 ἰαδ16.---  Α5 ϑαρβῦ. : συν- 
τράπεζΐος, οὐ, π|. Α ἰαδῖφ- 
ςογηραπίοη ; ἴ.6. τηζϊηιαΐίε 7,]οηᾶ, 
οἰοῦ σοι θ᾽" ΟΥἩὨἨ ὃ. ῬΥΪΠΟΘ ; οἵ, 
ὁμοτράπεζος ; 8, 2ὅ. 
συν-τυγχἄνω, ἔ. -τεύξομαι, 

2. ΒΟΥ, -ἔτύχον, 0. ἢ. [σύν, 
ἐψΊῃ ᾿᾿; τυγχάνω,“ ὕο ΠΔΡΡΘἢ 
(“ἼῸ ΠΡΡΘη Ὑ] ᾿ ;; Π6Π66) 



1 τὸ 

1 αῦ.: 70 ἈαΡΡοΉ ἰο 7αϊϊ ἴῃ ' 
«οἰίμ. ἰο ηιεοὲ εοἰίδι. 
Σὕρακόσϊ-ος, α, ον, 84]. 

[Συράκοσαι, οτῖο ἴοττη οὗ Συρά- 
κουσαι,“" ϑυγδοιι56,᾽ {Π6 οὨϊοῦ οἷν 
οὗ 5101} ΟΥ, ΟΥὙ δεϊοησίηρ ἰο, ὅ5'ν7- 
αειιϑ6; ϑυγαςσιδαη. ---ς 5. ϑαθδῦ. : 
Συρακόσιος, ου, ἴΏ. Α ϑὺγ- 
ἀοιιβαΉ. 

Συρΐα, ας; 866 Σύροι. 
Σύροι, ων, τη. ΡΪὰγ. 7.6 ϑυγὶ 

ΟΥ ϑυγίαηϑ8. --- Ἡδῆοο, Συρ-ἴα, 
ἱας,ἕ. 1:4 Ιαπὰ 07 δια ϑυγὶ, ϑυγία; 
ἃι ΘΟ Ὺ οἵ Αδβἷδ. 
συ-σκευάζω, ἢ, -σκευάσω, 

1, ΔοΥ. (συν)-εσκεύᾶσα, Υ. 8. 
[[ΟΥ̓ συν-σκευάζω ; ΤΥ. σύν, “ἴο- 
Βούμου ""; σκενάζω, ““ἴο ῬΥΘΡΑΓΙΘ 
Ο᾽" Τη8 ΚΘ ΤΟϑαγΥ ᾽᾽] (“ΤῸ ΡῬΓΘΡΑΙΘ, 
ΟἿ᾽ ΤῊΔ ΚΘ Υοϑαν, ὈΥ Ρεὐυϊηρ ἤο- 
ΒούμοΥ ᾿" 2 ὨΘΠη606) 1. Αοἴ. : 70 
»αοζ πρὸ Ὀαρρθερθ.---2, ΜΙά.: συ- 
σκευάζομαι, 1. δοῖ. (συν)- 
εσκευᾶσᾶμην, 10 Ραοῖ μῷ ὈαθθαρΡΘ 
ΤΟΥ ΟΠΘ᾽ Β 56], 
συσκευασάμενος, ἢ, ον, 

Ρ. 1. 801. τηϊᾶ. οὗ συσκενάζω. 
συ-στπάω (-σττῶ), ἔ. -σπάσω, 

Ῥ. (συν)-ἐσπάκα, Υ. ἃ. [ΤοΥ̓ συν- 
σπάω; ἵτ. σύν,“ τορούμογ᾽᾽; σπάω, 
“0 αΥδνν ὑἱϊρῃῦ"} (“Τὸ ἀγδιν 
ὑἱομῦ ὑορϑῦμεγ᾽" ; ὮΘΠΟΘ, ν᾿ ἢ γ16- 
ΓΘ η06 ἴο 6 οιρὶουτηθηῦ οὗ 8 
ΠΘΘ6Ω]6, εἰς.) 70 8οιρ ἰθροίι67". 
συ-σπειρ-άἄω (-ὥὦ), ν. 8. 

[[ΟΥ συν-σπειρ-άω ; ἴτ. σύν, “ἴο- 
βούμου ᾿᾽; σπεῖρ-α, “ὃ. ΤὉ]] ὁ)" 
(011 1. Δοῦ.: Τὺ γοϊΐ, οὐ οοἱΐ, 
ἐοσείνιογ" ΟΥ̓ μΡ.---2, Ῥάαβ5.: σὺυ- 
σπειρ-άομαι (ὥμ,αι), Ρ". 
(συν)-εσπειρᾶμαι : Οἱ ΒΟ] 618 : 
70 δὲ 7ο»ηιεὰ ἵπ οἴοβο Ογ 67", 
συ-στρατεύομναι, ἔ. -στρα- 

τεύσομαι, 1. δοΥ. (συν)-εστρατευ- 
σᾶμην.ν. τηϊᾶ, [ΠῸΥ συν-στρατεύο- 
μαι; ἵγ. σύν, “ὙΠ ᾿; στρατεύο- 

αι. “το ἴακ ὑμ δ61α ᾽ 1} 
αἴο: 70 ἰαλφ ἐμθ Πεια, ΟΥὨ 7οἵπ ἴῃ 

απ «ττορ εοὐ ἴογι, οὐδ, ΟΥΘ. 
συ-στρατιώτης, στρατιώ- 

του,1η. [[ὉΓ συν-στρατιώτης ; {γ΄ 

ΝΟΓΑ͂ δ ΚΥ͂. 

σύν, “ΜΙ ; στρατιώτης, “8 
ΒΟΙΑΊΘΥ "7 (““Οπ6 νὮΟ 18 ἃ βοϊϊδυ 
ΥΥἑΌ ἢ ̓ ΔΠΟΠΘΥ : ΠΘΠ06) Α γοοιῦ- 
δοἰαϊθ7", ἃ ΠΟΏ 7 4616. 
συχνόν, «δἄν. [συχν-ός ; 866 

συχνός, ΠΟ. 2.1 Οὐοηδιαογαδὶῳ :--τὸ 
συχνὸν διαλείποντα, οοπ δι 67 αδίψ 
αἰϊδίαπιί, 1.6. αἱ οοῃϑδιαφγ αὖϊ αἱἷ- 
δίαῃ 68, ; 
συχνός, ἤ, όν, 84]. : 1. Οἱ 

ὑΐγὴ6 : Ζοησ. --- 2. Οὐ βρδοδ: 
Μωσῆ, σγεραΐ, εοηϑὶφγαδῖδ. 
σφάγ-ἴον, ἴου, ἢ. [σφάζω, 

“Ἅτ0 Κι] ; ἴο 5ϑουίῆοο,᾽" ὑῃγοΟῸΡἢ 
γοοῦ σφαγ)] (““Α 5βδουϊδοίηρ᾽"; 
οοηογοίθ, “" ὑμαὺῦ ἢ ἰ5. βδοχὶ- 
Πορᾶ᾽᾽ ; ἤ6η66) Α υἱοίξηι. 

σφίσι(ν), ἀαὺ. ΡΙ0Γ. οὗ 8. οὗ. 
σφόδρ-α, ἄν. [Δἀγνογῦΐαὶ 

Πθιΐ, Ρ]ΠΥ, οὗ σφοδρ-ός, “ο6χΧ- 
οοβδῖν ") ἰχοἼοοβείυοῖν, ἐασεοοαϊησιῃ, 
υοῦν σγραί, ΟΥ̓ τη μολ.. 
σχεδία, ας, ἔ. Α γαγί, Ποαί. 
σχ εϑϑν, δᾶν, [ἔχω, “ ἤο ΠᾶαγτΘ 

ΟἿ" ἘὨο]ὰ, {ῃγοῈΡ}} τοοῦ σχ)] 
(“ΒΥ 8ἃ μανΐίηρ οὔ" Ποϊ]αϊπρ ᾽" 
ὮΘΠ06) 1, Δ δαγ,. --- 2, ΜΝεοαγῖν 
τοὶ αδοιΐ, ἠιοϑίϊψ, οὔο. 

σχ-ἣμα, ἡμᾶτος, ἢ. [ἰᾺ.] 
(““ΤῊὴΘ6 ανίηρ ο7) ΠΟ] ηρ' ̓"ἢ ΟΠΘ᾽ Β 
561 ἰὴ ἃ οουύαϊη γᾶν, οοῃαϊυοη, 
εἰς. (οἴ, Ταῦ. ““ ὨΔΌΪΙΒ ᾽᾽) ; ΠΘη:6, 
“6 Ὀρασίηρ,᾽ εἰς., οὗ ἃ ῬΘΊΒΟΗ, 
οἰσ.; ὨΘΠΟΘ) 4 )"ῆι, ὁδαρε, οἷο. 
σχίζω (- σχίδ-σω), ἢ 

σχἴσω, Υ. ἃ. 10Ὁ οἱ, δρ{ϊΐ, οἴδαυθ 
[ακίη ὕο ϑὅ4η8. τοοῦ ΟΠ}, “ ἰὸ 
συῦ ". 
σχῖζων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΥ68, οὗ 

σχίζω. 
σχολ-αῖος, αἴα, αἷἴον, 84]. 

[σχολ-ἥ, “1οἴδιισο 7 (““Ῥογίδϊη- 
ἱηρ ὕὅο σχολή ᾿᾿; ὨΘΠη66) 4 οηε᾽ 8 
ἰοίβιι76, ἰεἰδιγ εἶν, ἘΡΕΙ͂ ΟοΡ.: 
σχολαι-ότερος. 
σχολαιότερον, ἅν. [δἅ- 

γΟΥΡΪΔΙ ποι, οὗ σχολαιότερος ; 
866 σχολαῖος] 79 αὶ 1η07)6 ἰδ᾽ 8.7) οἷν 
αν, 10} 8 αἱ ἰεἰδιγ) 6; 1076 1}.- 
αοϊοηίϊῃ οὐ δου ; Ὠ107"6 ἰαγ αὐ ϊψ. 
σχολαί-ως. δᾶν, [σχολαῖ-ος; 



ΨΟΓΑ Βυδαά δ. [59 
“16 ΘΈΣΙ 1 (“ Αὐου ὑπ6 τηδη- 
ΘΙ οὗ ὑῃ6 σχολαῖος ᾿" ; ΠΘ6Π66) 
,͵ο7 ἰοϊδιγ) εἶν, ἱπαοϊθηΐ, ἰαγαἰΐψ, 
ΟἹ οἰοιυῖΐψ. 

ολή, ἧς, ἢ, 1 οΐδιιν"6. 
σώ-ζω, ἔ, -σω, Ρ. (σέ-σω)-κα, 

1, δού, (ἔ-σω)-σα, ν. ἃ. [σῶςς, 
“5816 1. Αοὔν: 8ἃ. 170 πιαζδ 
ϑαζε; ἰο βαῦε, αοἴυ67", οὐο.---Ὁ. ΤῸ 
ἄορ 8αγε, ργέδογυε. --- 2, Ῥᾶδ58. : 
σώ-ζομαι, ». (σέ-σω)-σμαι, 
1. ΔοΥ, (ἐ-σώ)-θην, 1. ἔ, -θήσο- 
μαι, 710 ὃ6 βαυφα, οἷο.---3, ΜΙαΑ. : 
σώ-ζομαι, ἢ. -σομαι, 1. δοῦ. 
(ἐ-σω)-σἅμην, ΤῸ βαὺθ οἸπε᾿ 5 867; 
ἴο φεέ ἴο ΟΥ γεασὴ ἃ ρίαξο 9} δαζείψ; 
ἰο σοὶ οἵ δαζεῖν. 
σωθεΐς, εἶσα, έν, Ῥ. 1. 80Υ. 

Ῥδ858. οὗ σώζω. 
σωθῆναι, 1. 80γ7. ἰη, Ρ685. οὗ 

σώζω. 
Σωκρᾶτης, εος ουὅς, [1]. 

ϑοογαΐρδ ; δὴηὴ ΑΟἤθθαῃ, ΨὙΠΟΙΩ 
Οντθ σοι μηϊθϑίοημθα ὅο γα 88 

. ΤΏΘΗ ΤΟΥ͂ Ηΐμ 9 1, 11. 
σῶμα, ἄτος, ἢ. 4 δοᾶν. 
Σωσΐἵας, οὐ, τ. Δϑοβδίαδ; 8 

ΞΥΥΔΟΊθθη, 0 Ὀγουρῃῦ 8. οοη- 
ὑϊηροηῦ οὗ ἃ ὑποιβδηᾷ ΟΡ 168 ο 
{Π6 δὴν οὗ Οὐ 8. 
σω-τήρ, τῆρος, τη. [σώ-ζω, 

“. ἴο 5ῶν8 ᾽] (Οπμ6 ΨΏΟ βᾶνϑβ8 07" 
ῬΥΘΒΟΥν 68] “4 ργεβορυο)", ἀοἰῖυ6)"- 
67", Θὕο.;---πἼῦ 8, 16 ΘΙ Ρ]οΥ ἃ 88 ΔΠ 
ορ ὑμοὺ οὗ Ζουβ. 
σωφρο-σύνη, σύνης, ἔ. [ΠῸΥ 

σωφρον-σύνη ; {Υ. σώφρων, σώ- 
ῴροντ-ος, “οὗ 5οπῃᾷ τηϊηᾶ ᾽᾽ 
(ΤῺ οἤμδυϑοῦου. οὐ απο! ῦν οἵ 
ὑπ6 σώφρων ᾽᾽; ὨΘΠΟ6) ε17}-“ο0π- 
ἐγοιῖ, τηοαογαἰΐοτι, ἰθηιροη αἰ ὃ6- 
Παυϊοιι7", 

τά-δε, πο. δα 800. ποιυῦ. 
ῬΙΟΥ. οὗ ὅ-δε. 
τάλ-αντον, ἄντου,Ὡ. (“ Τηδῦ 

ὙΈΙΟῊ ὈΘΑΥΒ 07) ΟΔΥΥ ΘΒ ; ΠΘΏΟΒ, 
“ἐῷ ὈΔΙΆΠΟ6 ᾿" οὗ ἃ Ῥ81. οὗἁ Β08168 ; 
ὮΘΠ06) Α εὐοῖρηξ ΟΥὨ Τηοηθν ; ἃ 
ἰαἰοηΐ, νου 248], 155. οὗ ἘΠ Ρ]15} 

ΠΊΟΠΘΥ [τοοῦ ταλ, ακίη ἰο ὅ'δη8. 
γΤοοῦ ΤΌΙ,, ““ἤο ὈΘΑΥ᾿ ; ΏΘηΟΘ 
8150 Τιαῦ, ἐοἴ-ἴο". 
τἄλλα--τὰ ἀλ 866 ἄλλος. 
Ταμιώώς, ώ, ἴὴθΏ. Ταηιῦϑ; “δὴ 

ἙἘρυρύϊδη, ἃ παύϊννο οὐ Μοιηρϊ5, 
ὙΠ0 Ἰοϊηθᾶ Ογγαβ, δηα πεᾶ ὑῃ6 
οοΟΙ ΙΔ ηα οὗ Πἰ5 θοῦ. ὕροῃ ὑῃθ 
ἀραύῃ οὗ Ογγαϑ, Ταυηῦϑ Ποα ᾿ηΐο 
Ἐσυρῦ, ἡ ΒΘΥΘ ὨΘ νγϑϑ μαῦὺ ὕο ἀδαῦῃ 
ὈνΥ Ῥβδιηγη ἢ 8 ; --βδἂὖἷὖ 2, 21, 
Ταμών ἀοροπάβ οἢ ἤκουε- 
τάξις, ιος, Αὐὐΐὶα εως, ἴ, [[ῸΣ 

τάγ-σις ; ΤΥ. ταῦΎ, Τοοῦ οὗ τάσ- 
σω, ““ἴο δΥΥΔηρΡ6᾽᾽) (ΑΠ 81- 
ΤΏΡ Πρ ̓  ; ἤ6Πη606) Οὗ 50]α 1618 : 
1. 4 ἀργαισίηρ ὦρ ἦτ ΟΥ̓ 6)"; {δ6 
ΟΥ 6)" ΟΥ α͵βροϑδίζϊον, οὗ 8 ΔΥΤΩΥ. 
-2. Ογα67,, ὕπο, γαηΐ. --- 3. 4 
»οϑί, οὐ ρ»ίαςε, ἴῃ ἴῃ6 11η6 οὗ δῇ 
ΒΥΙΏΥ.---4, Α οογραην ΟΥ̓ δοαν ο 
ἐηχαπέρψ, σοβϑυϊηρ, σΘΉΘΓΔΠΥ οὗ 
128 τηρῃ : 2, 16. 
ταράσσω (Αὐΐο ταράτ- 

τω), ἴ,. ταράξω, 1. ΒΟΥ, ἐτάραξα, 
ν.8ἃ. Τὸ αἰβίι»" ὃ. ασϊίαίο, ΝΥ ΘΌΠΘΥ 
ῬὨΥΒΙΟΔΙΥ͂ ΟΥ̓ΤηΘηὐΔ]Υ.---ῬΆ85. ; 
ταράσσομαι (Αἰὐδο ταράτ- 
τομιαι), Ρ. τετάραγμαι, ὈΙΡΟΥΕ, 
ἐτεταράγμην, 1. δΔοΥ. ἐταράχθην, 
1. ἢ, ταραχθήσομαι [8 Κίῃ ὕο ὅ'4 8. 
Τοοῦ ΤἸΉΑΒ, ““ἴο ὑγθηλῦῖ]θ᾽᾽" ; ἧι 
οδϑυβαύϊννο [Ι͂ΟΥῸΘ, ““ ἤο Οοδῖιθθ ἴο 
ὕΥΘΙΔ]6, ἰο ἔγὶρηΐθη ᾽᾽. 
Ταρσοῦ, ὧν, 1. Ρ]Γ. Τα» δὶ 

(ΟΥΎ 7α7,831183)5} ἃ οἷύγ οὗ ΟἸΠἰοῖα 
Οδιηροδυσῖθ, οα Ὁη6 γτῖνγοῦ Ογᾶ- 
Ὧ118, 8η4 ῃοὺ δι᾽ ἔγομ ἰδ τηουὺἢ. 
Τῦ νγὰβ ὕῃ6 ὈΪΓΌΏΡΙΔΟΘ οὗ ϑύ, Ῥ81], 
0 68115 Ὠἰπμ 56 1 “ἃ οἰϊίζθη οἵ. 
ὯΟ ΤΏ68} Οἰύν.᾽᾽ 
τάσσω (Αὐϊΐο τάττω), ἔ. 

τάξω, Ῥ. τέτἀἄχα, 1. 8οΥ΄. ἔταξα, 
γ. 8. [ΤΟΥ τάγσω ; ἔτ. τοοῦ ταῦ] 
1. Αοὔ.: 8ἃ. 70 αγγαη06 Οἱ 86 ἴῃ 
ο716}".---Ὁ. ΟΥ̓ ΒοΙα ΘΒ : 70 αγ αι 
4 ἴη, 112} ΟΥ̓́Ϊω 01.162" 07 δαϊζέϊ6.----- 
Ο. 70 ροϑί, δἰαἰϊοη.---α, ΤῸ 07.6}", 
οογηιαηα;, οὐο.---6, 70 αρροϊηΐ.--- 
2. ΜΙᾶ. : τάσσομαι (Αὐὐίο 
τάττομναι), ἵ. τάξομαι, 1. ΔΟΥ. 



16ο 

ἐταξἄμην, Τὸ 5ἰαίίοη οπϑ᾿ 8 8617, ἰο 
ἑαζε οἨ τ᾿ 8. »οϑί ΟΥ̓ δίαηα. --- 8. 
Ῥαβϑ5.: τάσσομαι (Αὐὐὶο τάτ- 
τομα.), Ρ τέταγμαι, 1. ΒΟΥ. 
ἐτάχθην, ἴ. ΤΡΑΝΟς ὀνίμρο. [ακίῃ ὕο 
Ξδη85. Γοοῦ ΤΑ ΚΒΗ, ἰπ [ΟΥῸΘ οὗ “ὕο 
ῬΓΘΡΑΙΘ, ΤΟΥ ᾽]. 
τάττω ; 566 τάσσω. 
1. ταῦτα, Ποη. 8:4 800. 

πουῦ. ΡΥ, οὗ οὗτος. 
2. ταῦτά, σομύγ. ἔγ. τὰ αὐτά ; 

Ε66 αὐτός. 
ταὐτό(ν)-ττὸ αὐτό, ψὶ ν 

εαἀαοα ὈοἕοΥθ ἃ ΤΟ]ονἸη; ΨΟΥΘΙ ; 
ὅ, 2; 566, 4150, αὐτός 
τάφ- Ὃς, ον, 1]. Α ργαῦε 

[θάπτω, ““ἴ΄ἴο Ὀυγγ᾽" ; ὑῃγοπρη 
τοοῦ ταφ ; δῃᾶ 80, 1 ΘΓΆΠ]Υ, 
“ἃ ὈαΥγίηρ ὑπϊηρ,᾽ ἐ.6. ἃ ῬΙδΔ66 
ἴῃ ψῃΐοὴ ἴο ρΡαὺ ὑπ Ἰαβῦ γϑ ἢ5 
οὗ [9 ἀοδᾶ : δῃηᾷἃ ἤθη06, ΡῬΘΠΘΙΆΙΠ]Υ, 
85 ρίνσθη δῦονθ ΤΠ τοοῦ τα 
1056 1 ΡῬΘδυβ ὕο Ὀ6 δκίῃ ἴο 588. 
Τοοῦ ΠΑΒΗ Ο7᾽ ΘΑΜΒΗ --- ΨἜΈΏΘΠΟΘ 
ΘΑΜΒΗ-ΑΥ͂Α, “10 ρδύμου ᾿᾽ ; 50 
ὑμαῦ θάπτω 566 185 ὕο ᾶγνθ οΥὐἱρὶη- 
ΑἸἰν ἱπηρ] θα ““ἤο ραύμου, 07) 60]- 
Ἰοϑοῦ,᾽᾽ ὑῃ6 85}65 Οὗ 8. ΟΟΥ̓́ΡΒΘ, αἴξοι 
ἰζ5. Ὀοΐπρ Ὀαγηῦ, ΟΥ̓ 6 ῬΌΣΡΟΒΘ 
οἵ ἀδροβιυϊηρ ὕμογὴ ἴῃ ὑπ 6 ΟἸ ΠΟΥ ΔΥΥ 
ΤΙΥΤ., ΠΟ τνδϑβ Ἰαϊα ἴῃ ἃ "]806 ἅἀπρ' 
η ὑῃ6 ρσγυουηῶ, δηα ὕμπθηοθ ὕο ἢδνθΘ 
Ῥαββϑϑα ἰηὔο 6 σΘΠΘΓΔ] Τηθϑηϊηρ' 
οὗ ““ἴο ὈΠΥΥ,᾽᾿ ΟΥ ἀρθροβὶῦ ἴῃ ὑῃ8 
ΒΊ͵ΆΥΘ, ἱ.6, ““ Ὁ ἅὰρ ΗΪδοθ᾽)]. 
ταχθείς, εἴσα, έν, Ῥ. 1. 807. 

Ῥδ55. οὗ τάσσω. 
ταχθῆναι, 1. δοῖ΄. ἰηῇ, ῬΆΒ5, 

οὗ τάσσω. 
τάχιστα, ; 566 ταχύ. 
τάχιστος, ἢν ον ; 860 ταχύς !: 

--- Δαν ΥΌ 14] ΘΧΡΙΘΘΒΙΟῺ : τὴν τα- 
χίστην (ΞΌΡΡΙΥ ὁδόν), ἐλ φιϊῖεοκοδῖ 
“σαν, ιὐἱίἢ, αἰ 5ρεοὰ ; ὃ, 14 : Ὀιυὺ 2, 
20, τὴν ταχίστην ὃδόν, 185 8.66, οὗ 
Ῥίαοθ αδἵξζο: ἀποπέμπει, ὃψ {δ6 
χιϊεκοϑβί, ἴ.6. {6 ἠχοϑί αἰγ εξ τὐαῷ 
ΟΥ̓ 70αα. 
τάχ-ος, εος ουὅς, ἢ. [ταχ-ὕς, 

“αν τὺ" (ΓΑ Ῥεοΐπρ 5ν τ᾽": 

ΝΟΓΑδΟΖΣΑΛΥ. 

Π6η66) ,Θϑιοϊγίηο88, 866 ; --- Βα 
γ 8] ΘΧρυϑβίοη : διὰ τάχεωι 
(Ρ 1.), 8δρεοοαϊῖν, εὐἱἢ βρεοοα, 
ταχύ, δᾶν. [δἄνθυ θα] Ὡθαὺ 

οὗ ταχύς, “αὐἱοκ᾿᾽ Ουὑΐοζίῖν, υε7] 
8ΟΟΉ. Κρ (ΟοΙρΡ.: θᾶσσον) 
ΞῈΡ.: τάχιστα. 
ταχύς, εἴα, ύ, δᾶ]. Ομίοξ, βιοῖζι 
Κρ (ΟΟ,ῺΡ. : ταχ-ΐων) ; 51}. 
τάχ-ιστος. 

τέ, οου]. Α4πᾶ: ---τά. . . Τι 
ἡῬέω: Ἢ δοίῃ . . . απὰ [1κ Ταῦ 
αα6, εκΚίη ἴο ὅδη8. εἢα, ““ δηᾶ᾽. 
τεθνεώς (ἴοΥ τεθνηκώς), νυῖα 

ός, Ῥ. γεοσΐ, οἵ θνήσκω. 
τέθνηκα, ροχί. 

θνήσκω. 
πω λῶρρνα νῖα, ός, Ῥ. γοχΐ 

ο 

ἱηᾶ. ο 

το ὐμμ ΝΝ ἼΡΟΨ Ῥ 
Ῥογΐ, ῬΆ88. οὗ θωρακίζω. 

τεῖχ-ος, εος ους, ἢ. 4 εαὶ 
[8ο66. ὕο ΒοΙηθ ακίῃ ἴο ϑδηϑ. ΧΟΟῚ 
ΤΆΑΚΒΗ, ““1ἋὉ0 ῬΓΘΡΑΙΘ 07) ἴουτχη;,᾽ 
Βα 50, “ὅθ ὑπίηρ' ΡΥΘΡΑΥΘα οἵ 
Σοιτηθᾶ ᾽᾿ ;-τδοο. ἤο ΟὐΘΥΒ, ΚῚΣ 
ἴο ϑδηβ. στοοῦ ΙΗ, ““ὕο 5ΙΏΘΑΓ,, 
δα 80, “ὍΠη6 ὑπῖηρ ΒιηθδΊθα Ο) 
ῬΙαβϑύθσυϑα᾿᾽᾽᾽Ἵ. 
τεκμιήρ- ἴον, ἵἴου, Ὡ. {τεκ- 

μαίρ-ομαι, ““ὕο ΘΟΠΟΙμΘ, αΥ̓ΑΥ ἑ 
ΘΟΒΟΙ 5] 0 ,᾽᾽ εἶθ... ὑΒΥΟαρΡἢ νυ δ. 
τοοῦ τεκ μι ρ] (““Α οοποϊαάϊηρ 
ἦν ΘΟΠΟΙ αβί οὴ ̓᾿ ; Β6η06) γορ, ουὶ 
ἄφηςο, ἱοζοη. 
τέκ-νον, νον, Ὡ. ἱτέκτω, “(0 

Ῥοροῦ᾽"᾽; 4180, “" ἴο ὈθδῚ ᾽᾽7(““ ΤΏΔ' 
γν ΠΙΟἢ ἰ5 ὈΘρούξθη ; ὑμαῦ νυν ὨΙΟἢ ἱ! 
ὈΟΤῈ ᾿᾿ ; ὨΘΠ06) Α οἠὲϊα. 
τελευτ-άω (-ῶ), ἔ. -ἥσω, ἢ 

(τε-τελεύτ)- κα, 1. 807. (ἐ-τελ' 
εὐτ)ὴ-ησα, Υ. Ἡ. [τελευτ-ἥ, “81 
οηα᾿᾽ ; ὮΘΏΟΘ, “ ἀραύῃ] 70 εοηιῦ 
ἰ0 Ο.6᾽8 ὁπαᾶ; ἴο αἶρ. 

τελ- ευτή, ευτῆς, ἴ, [τελ-έω 
ἐἰο Βηθἢ.}) (Α δηϊνιηρ" 
Πρῆσθθ, “83ὴ ῃάϊηρ ᾽ ; ὨΘΠΟΘ) 
1. 4η οηᾶ -- 2. ιν οὐ ψἱύμου: 
βιοῦ : πα οΥ {ἴ76, ἀφαίῇῃ. 

τέλ-ος, εος ουὅς, ἢ. 4 ὁπ ;--- 



ΝΟΓΑ͂Ρ 

ἴῃ δᾶσουθίαὶ ζοσοοθ, αὐ ἐδο οπα, αἱ 
ἴαδί; 9,06. 
τεσσᾶρ -ά -κον- τα (Αὐέϊο 

τετταρ-), ΠΌ1η. 81." ἴπα00]. 
Τονῳ [τέσσἄρ- ες, Αὐὐΐο τέτταο- 
ὡς, ἸΟῦΣ Σ (α) ΘοΟΠΠΘΟυΪ Πρ’ γΟΥ͂ΡΕΙ : 
κον-τα ; 586 πεντήκοντα; ΠΥ 
᾿ ργον θὰ ὙΥ]Ὲ ΤΟῸΣ ἐΘῺΒ 5]. 
τεταγμέγος, ἣν ἂν, Εἰς ῬΟΕΙ͂, 

Ῥδ85. οὗ τάσσω. 
τετρᾶἄκισ-χιλζοι, -χῖλζαι, 

χῖλζα. πὰ}, 84]. [τετράκις,"΄ ΤΟῸΥ 
ὑϊτη 65" ; χίλιοι, “ἃ ὑδπουδβϑῃηᾶ ᾽ 
(““ ἘΟῸΣΪ {165 ἃ ὑποιπβδηα ᾿᾿ ; 1.6.) 
ἤου" ἱμοιιδαπα. 
τετρ-α-κόσϊ-οι, αι, α, ΛΌΤΩ. 

δι]. [τέτταρ-ες (πῃ σοΙῃροβ 100 
τετρ-), ““ΤΟυΓ᾽ ; κόσϊ-οι ; 866 
τριακόσιοι Κ᾽ τ" μη α7) 68, 
τετρωμένος, ἡ», ον, Ρ. γετέ, 

Ῥ885. οὗ τιτρώσκω. 
τετταράκοντα, ; 866 τεσ- 

σαράκοντα. 
τέττἄρ-ες (Αὐδο τέσσἄρ-), 

α, πΌτη. 86]. ΠΥ. Ζ  ι7") [Κη ὕο 
ΞΘ 5, ομλαΐμ7"; οἵ, Τιαῦ. απαῦπογ]. 
τεύξομαι, Ταῦ, 1ηᾶ.. οὗ τυγ- 

χάνω. 
μὰς τῶν ἔρυα. ἃδ. εἴη, οὐ ὅδε, 

ἡμέερ- ον, αν. [Αὐδῖο ἴοση. 
Ἂν σ-ήμερ-ον ; ἔτ. ἡμέρ-α,““ ἀν"; 
νυνὶ σπΞεϑϑη8. 56, ““ΞΒΘ116 ᾽ (Ομ, 
ὑ})} 15 ΒΆ Τὴ 6 ἄδν ᾿᾿᾽; 1.6.) Το-ααψ. 

1. τι, πθιῦοσ οὗ τις, ἱπαθῆῃ- 
18. 

Ζ-: “τὸ; 
Τοσαῦύϊνο ; υ5θα Δα νου ὈΪ 8] Π}ν, ὴν 
Τίγρης," τος, Τὴ. 76 ΤΊρ765 

ΟΥ Τί» δ; ὃ Υἷνϑὺ οἵ ἀβίδ, ψῃ ]οἢ 
ἀογινρα {8 ὨΒΙῊΘ ἔΥΌΤᾺ 1ν5 ταριᾶ᾿ 
ΟἸΤΥΘηῦ [Ῥρουβίδη ΟΣ -ῷ “δὴ 
ΟΥ̓ΤΟῪ "1: 
τί-θη-μι, ἢ, θήσω, Ῥ. τέθεικα, 

1, 80Υ. ἔθηκα (Τοιιηα ΟὨ]Υ ἴῃ ἰη- 
αἀἸϊοαύϊνϑ τη 004), 2. 8οΥ. ἔθην, Υ. 8.: 
1. Αοὐὔ.: 70 ριὲ, γρίαςε, οἷο.---2, 
ΜΙα.: τί-θε-μαι, ἔ, θήσομαι, 
ἘΠ ΒΟΥ, ἐθηκαμιηι", 2. 8ΟΥ. ἐθέμην. 

--ἂϑ συ Ἱ[οὄὔν. ὑ. Ὁ. : ὙΥΠῸ ὅπλα. 
--Οὗ ἃ οοῃΐορῦ : 8. 170 ϑίασῖξ ΟΥ̓ 
»ῖϊ16 αγ7η5.---Ὁ. 70 σοί τὴ 17" α7 8. 

» ΟΠ ΡῸ ς 

πτύον οὗ τίς, ἰπίου- 

ν᾽ ΔῊ “τὰς Ι6Ι 

--ο. ΤΌ λαϊέ τπαᾶ6" αι; ὅ, 14 
[᾿Ἰϑρύῃθηθα δηἃ βύγοηρῃρηρᾶ 
ἔτομ χοοῦ θε, δκίῃ ο ϑδη8. τοοῦ 
ΗΑ, “ἴ1ὸ μπ.}. 

τῦμιᾷν, ΡῬΓ65. ἰηξ, οὗ τιμάω. 
τιμῶσθαι, Ῥ͵ΘΒ. 188, Ῥ4858. οὗ 

τιμάω. 
τιμ,.-ἄω (-ὥ), ἢ .τήσω, Ῥ. (τε- 

τίμ)-ηκα, 1. ΔΟΥ. (ἐ- ἀρτ ρα, οἷ γ τ: 
[ττμ-ἡ, “ΒΟΠΟῸΓ 1 170 μδοϊίὰα ἵπ 
Ἀοποι᾽, γεϑρεδοί, ΟΥ̓ γεραγα ; ἴο 
Λοποι), ϑὔο. --- Ῥαββ.: τῖμ-άο- 
μες (ς- ὥμ,αι), Ῥ. (τε-τίμ)-ημαι, 

. 8ΟΥ. (ἐ-τιμ)-ἤθην, ἴ. -ηθήσο- 

τῖμ,.-ἡ, μῆς, ἢ. [τίω, “ἴο 
ΒΟΠΟᾺΣ ] (“ Τῆδὺ ψο Βου- 
ΟἿἹΒ᾽); Ὠ6η06) 1. ΟΉΟΊ, 68- 
ἐθοῖι, γουροοί.---2, απ, αἰἱρητέῳ. 

τῖμ,-ἴος, ἴα, ἴον, 84], [τἱμ-ή, 
“ἔψατθ, ΒΟΠΟΙΓ 7 (“ Ῥογύβι πἰηνσ 
ἴο τιμή" ; Ὠ6η06) 1, ΟΥ̓ ὑπίηρϑ: 
ῬΝαϊιιοα, ργῖχοα, »γδοίοιι5.----, ΟΕ 
ῬΘΙΒΟΏΒ : Ποποι δα, με ἴῃ ἢοΉ- 
ΟἿ7,, ΩΣ Θἴο. 
τιμώμενος, ἢ, ον, ΘΟΠὗΓ. Σ τε 

ῬΓΙΘΒ. Ὀ858. οἱ τιμάω. 

τμωρ- έω (-ῶ), ἢ . τήσω, Ρ. 
(τε-τιμώρ)- τῆκα, Ὑ. 8. [τὕμωρ-ὅς, 
“ΔΥΘΘΊ ΠΡ, 1 1. Ἀοῦ, δ» ρὸν Τὸ 
πω το δΜΘΟΟΊ᾽ .--.- ΤῸ αὐέξῆφε. 
-- 2. Μ|βΙΑα. τιμωρ-έομαι 
(-οὔμναι), ἐ τιμωρήσομαι, 1. 
ΒΟΥ. ἐτιμωρησᾶμην : 8. 70 σὶυε 
Ομ δ᾽ 5 Πεῖρ, οἴο., ἴο ἃ. Ρϑίβοῃ ; ἔο 
ἐχαςσέ νρησεαηοο, οἷο... ΟΥ̓ ΟΠΡ.---Ὦ, 
710 ἐαζε πτεησραῆιοο ΡΟ, ἰο ρεηϊδῆ. 
--Ῥᾶβ5.: τ᾽μωρ-έομαι (-οὔῦ- 
μαι), Ρ. (τε-τιμώρ)τ-ημαι, 1. 8ΟΥ, 
(ἐ-τιμωρ)-ἤθην, 1. ἴ, -ηθήσομαι, 

᾿ 70 ὃ υἱδιοα εὐ, ριεπιδηιεηΐ, ἰο δὲ 
»μηϊιϑδ]ρα. 

Ἐξ σις, 1εὲ. (6 πῃ. - ἐός)» 1- 
αϑῆηϊῦθ ρσοη.: 1. ϑοηιδ, ατν ;--- 
ἡ, 8, ἢ αφη. οἵ ἐμπῖηρ ““ Ὁ 15- 
ὑγιαύρα.᾽"---Α5 Βα βὺ,: 8. Μδςξο,; 
(8) ϑ΄ρ.: ϑοηλθ οὔθ. απ ΟἨ6.---- 

ἱ (Ὁ) ῬΙῺᾺΓΣ : ΟΊ 967" 50718, 80706.---- 
Ὀ. Νοαυΐῦ.;: ϑοριείμιίηρ ; ἀηψι)ϊηφ. 
-Ζ2, Α οργίωϊη, ῬΘΥΒΟῺ 07) ὑΠϊηρ ; 
8076 ΟἿΘ Ο)" Οἵἢε)".--- 3. Τὴ οοἸ]θοῦ- 

Μ 

ΡΣ ΑΨ ΨΡΟΨ ΨΟΥ ΘΟ σα» ΒΨ ΝΣ ΠΝ ππδυνν οοοοοΕένςἘἐοὁρΡ'  Ὑν ΡΒ, 

μ τιν Ὁ ὐδκονδει ϑδ δ κι δι δν δος δι μι μν. .. πω... ..., 
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ἶνα ἴοτορ : Μαηῳ α:---χαλκός τις, 
ἡπατὶψ ἃ ρμίοοθ 97 δ᾽ ΟΉ ΖΕ ; 8, ὃ. 

2. τίς, τί (6Θ6η. τίνος), ᾿ἰπῦθΓ- 
ΤΌΘ. ῬΡύόῆ, Ἀλοῦ τὐλαί ὃ---ΙΟΥ τί 
ἴῃ ΔΑγΘΥΌΪΔΙ ἴογτοΘ, 566 2. τί.---Α,5 
Βυρβύ.: Ἡλοῦ ιὐπαΐ Ρε7᾽ 8οΉ ὃ --- 
μαι τομαὶ ἰμῖπρ ἢ 
Τισσαφέρνης. εος ους. ἢ]. 

ΤΊϑαρἢε)η68; ὃ ῬΘΥΒΙΔ ΠΟΌ]Θ, 
Ἐγδ} οὗ Ογῖδ, ΠΟΙᾺ (ὑΤτΒ ὕο Κα 

ὙΌΕ ὨΐΪ ὉΠΟΥ͂ ΘΟΙΟῸΥ͵ οὗ {τὶθπᾶ- 
Βῃἷϊρ, θαὺ ἴῃ τϑαὺν ὈΠΓΟῸΡὮ ΤΘΔΥ 
ΟΥ Ἰραυϊὴρ Πἰσὰ θη. Τιββες- 
ῬΏΘΓΠΘΒ ΒΟΟ Ρουθ γα ὑμπαῦ [6 
Ῥτθραυ ὕΐοηβ τη88θ ὈΥ ΟΥ̓ΓῈΒ 
Ὑ616 ΟἿ ὕοο ᾿ΓΡ6 8 Ξ0816 Ι͂ῸΥ̓ 15 
οβύθῃβ᾽ 16 ῬΌΡοΟβθ. Ἠθ ὑμπουύθίουθ 
βορὰ ἴο ὑΐ6 Ῥρυβίαι οουγχγῦ, δηᾶ 
σδγθ Αχύδχϑθυχθθ β.οη ἰῃ]ουτη- 
αὐὔϊοῃ, 5 16α Βίτῃη ἴο Τααΐβθ [ΟΥΌΘ8 
ἰὼ τϑϑιβὺ [15 σοῦ ου. 
τιτρώσκω, ἔ. τρώσω, Ρ. τέ- 

τρωκα. Υ. 8. 170 υοιιηά.--- Ῥ Ἀ58.: 
τιτρώσκομαι, Ρ. τέτρωμαι, 
ῬΙΌΡΟΙΕ. ἐτετρώμην, 1. 80Υ. ἐτρώ- 
θην, ἴ. τρωθήσομαι. 

ἥἄοι, ΘΟ Ῥαγὺϊο]ῖ6 : 1, 
ΤΠ ογ 7 076, αὐοογαϊησῖψν.--- ἃ. Ὅδοα 
ἴῃ βύσοηρσύμι ηἶηρ δὴ Δββουθϊοη, 
εἰς.: Ἱπαεοα, ἴηι ἐγ}, οἴο, 
τοιάδε ; 5866 τοιόσδε. 
τοιαῦτα, ; 566 τοιοῦτος. 
τοιγαρ-οῦν, ἄν. [τοΐγαρ, 

“ ἐῃργοίοιθ ΒΟΥ ΙΟσΘ," ἴσο. ; 
κἰτθηρυποιθᾶ ὃν οὖν, “86 1ῃ- 
ἀροα "7 71 }6) 670) 6 ἵπαθεϑα, τ} 676- 
7076 τπαορά. 

τοιόσ-δε, τοιά-δε, τοιόν-δε, 
δα]. [τοῖος, “ΒΟ ᾿᾿ ; ΘΏΟΙΣ 0 δε, 
Ὡ5ΘΩ͂ ἴῃ ““ Βύγοηρποιμϊηρ ΓΟΥΤΌΟ ᾽] 
Οἤϑιοὶ α ἀϊηα, 50)", ΟΥ̓ τ αἴμι7)6.--- 
Α5 Βυθεῦ.: τοιάδε, ἢ. ΡΙυγ.: 
ϑωον ἰμίησδ 88 ὕμ6868 :-- λέγειν 
τοιάδε, ἰο 5ρεαλ μοὶ ἰμῖπρϑδ ὃ8 
ὑῆοβ ψνϊο ἢ 19}Ὸ0]]ΟΥ, 1.6. 9 ἰδμ6 
7οϊοισίης εβεοξ; ὃ, 2, εἰς. 

. τοιοῦτος, τοιαύτη; τοιοῦτο 
(φῃ.: τοιούτου, τοιαύτης, τοιού- 

τ δῖ. 9: 

νΝΟςΑ4.}᾽ 2 4 ΝΥ. 

Α5 ϑυρδβῦ.: τοιαῦτα, ωὡν, Π. 
ῬΙΠΥ, μεν, ΟΥ̓́Θολ {ἰκὸ, ἰμίηρ5. 
τοξευθῆναι, 1. 8ΔΣο0Υ. ἰηΐ, 

ῬΆ55. Οὗ τοξεύω. 
τόξευ-μια, μᾶτος, ἢ. [τοξεύ- 

ω ; Β8ε6 τοξεύω] (“ Τηδὺ Ἡ ΪΟῊ 18 
Βῃοῦ 1ῸΠϊ ἃ ὈΟῪ "; Β6η06) 45 
αὐ οῖῦ, δοῖΐ, δηα)ζί. 
τοξ-εύω, 1. Δογ. (ἐ-τόξ)-ευσα, 

Ῥ. {(τε-τόξ)-ευκα, Ὑ. 8. [τόξ-ον, 
“ἐν γον "] 70 δἠμοοί 770ηι α ὃοιῦ. 
ἰο Ια μηοῖ, αιδολαῦ σα ὃ ΔΥΎΟΥν, οἰίς. 
-ᾶβ8. Ρ.: τε-τόξ-ευμαι, 1. ΔΟΙ. 
ἐ-τοξ-εὐθη!ι". 

με Ὁ ἧς ; Ε66 τοξικός. 
τοξ-κός, ἵκή, ἵκόν, 86]. 

[τόξ-ον, ““ ἃ Ὀον ᾽ ΟἿ, ΟΥ̓ δεϊοη- 
ἴῃ ίο, α δοιυ.---Α5 Βαθβὺ.: τοξ- 
ἵκή, ἧς (80, τέχνη, “ ατὺ᾽), ἴ. 
(“ Αὐῦ ρογίαϊηϊηρ τὸ ὑπ ον ᾿᾿; 
Ὦ6η66) ϑ'ζὶ πὶ ἐγν ἰδ 6 τι86 οΥ ἰδ δοιρ; 
αὐ ΝΟΥ. 
τοξ-ότης, ότου, τὰ. [1ἃ.] 

(“ῊἫΘθΘ γνῆο ἀἄορβ, ἔ.6. υϑὲὸ8 8ἃ 
ὈΟῪ ᾿᾿; ΠΟ6Π69) «4 δοιρηχαλ), αΥ ΟὮΦΥ,, 

τόπτος, ουὅ, Τὰ. Α ρίαςε, 8ροί. 
τοσαῦτα, τοσαύτων; 8660 

τοσοῦτος. 
τοσόσ-δε, τοσή-δε, τοσόν- 

δε, δᾶν. [τόσος, “80 ΖΘ" ; 
δε, Θμο τς μαγύϊοϊθ, πβρὰ ἰπ 
“" βἰγοησύμοηϊηρ ΤΟΥ06᾽] 1. 530 
ἩϊαΊ1}.--- 2. δὸ 7ειυ. 
τοσοῦτον, ἂν. [ἄγνου 18] 

πραΐ. οὗ τοσοῦτος, “80 ΤῸ} ᾽] 
30 ἡιμςῆ, 80 7α}", ἰο δμολ αὶ (ἰ607)66 
ΟΥ εἱοηΐ. 
τοσ-οῦτος, αὔτη, οὔτο, 81]. 

[ἃ βίσθηρύμθηθι ΤΟΥ Οὗ τόστ-ος, 
ὁ 50 0.100 1. Ὁ μιν, 80 
ο»εαΐ.---2, Οἱ ὑϊτὴ6 : 80 Ἰοηρ ;-- εὖ 
9,11, τοσοῦτον χρόνον ἰδ ὕΠ6 ΑΟ0, 
οὗ ““Θαχαύϊοι οὗ ἰΐτη8" [ὃ 991]; 
οἵ, ῬΣΪΏΟΣ, ὃ 102, (1). --- 9. ΟΣ 
ΠΌΤΟΥ: 8ἃ. (0 πιαῆν. -- Α5 
Ξαρβῦ.;: τοσαῦτα, ᾿. ΡΥ. 0 
ηιαηῃ ἰμϊηρϑ.---Ὁ. 50. 7ειυ.---4, ΟἹΥ̓ 
ΔΙΔΟΙΗὗ 07" ΤΠ ΘΑΒΕΓΤΟ: 830 τοῦ ;- 

του; τοιούτῳ, τοιαύτη, ὃἃ8 1)αῦ. ΟὗὨἨ ΤηΘΑΒΉΪΓΟ, ὅσῳ . - - 
τοιούτῳ, εἰ(.), ἄθιη. ΡΥο;, ΟΥ̓ δμοὶ τοσούτῳ, ὃψ ποιῦ ἡτιο}}. .. ὃῳ 80 
ἀμιᾶ, ἠαίωγο, ΟΥἨ φιαϊιψ; 8ιιο]ι.-ττ τ γππολι :--ττοσοῦτο, πιθοῦ. βιηρ. ἴὰ 

ῇ 



νΟΓ(“ΒΟΣΔΑΥ. 

δανου 18) ΟΥ̓ΘΘ : Ομἷψ 80 ἡϊμςὶ, 
οπῖν ἰἤειι5 ἡλῖο}} ΟΥ̓ ἐλιιι5 Κα 7). 

τότε, δᾶν. Αἱ ἰπαΐ ἐΐηιο, ἐδιθη. 
τοὔμπαλιν -- τὸ ἔμπᾶλιν ; 

ἵ.6, τό, ηθαῦ, οἵ δ; ἐμπάᾶλιν, 
“Ὁ ΌΔΟΚ᾽ :-- εἰς τοὔπαλιν, (“ ἴο 
ὑῃ8 Ὅ80Κ Ῥίϑορ,᾽ 1.6.) Βαεΐῖ ασαϊη. 
τού τοῦ, Τη880. Θιηα ἡραῦ. ρ6η. 

βΒίηρ. οὗ οὗτος. 
,“τουτου- ἴ -Ξ-. τούτου, 6. οἵ 

οὗτος, δ 1). ἀοιηοηβύγαθγ ΒΕΠΙΧ 
τ:-- περὶ ᾽Ορόντου τουτουΐ, 76- 
δρεοοίζης ἐμὶ8δ ΟΥ̓ΟΉ 63, αὐὴὸ 15 ΠΟ6Ρ6; 
6, 6. 
τούτους, τῆδι50. 806. Ὀ]Υ. οὗ 

οὗτος. 

1, τούτῳ, ἀαδῦ. 
δια πριιῦ, οὗ οὗτος. 

2. τούτω, ΠΟΙ. ἅπ8] Πι88506, 
οὗ οὗτος. 
Τουλείο, -εὡν, ἔν ΡΊαΣ, 

Τγαίϊοα; δι ὕονψ οἱ Τιγαϊα 'ῃ Αϑία 
ΜΊΠΟΥ : ΟΪΟΒ6 ἴο 15 βἰΐβθ βύδῃηαβ 
88 τηοᾶθγῃ ἰόν οἵ Α1αΐη, 
τραῦ-μα, μᾶτος, π. [Αἰὐϊο 

ΤΟΎΤΩ οὗ Ἰοηΐο τρῶ-μα ; ἔἶ. τι- 
τρώ-σκω, ““ἴο ψΜοπηᾷ,᾽ δηγοτΡἢ 
ΤΌΟΡ τρῶ] (" Τηδὺ τ ΠΟ 
νου 5᾽᾽ ; Ὠ6Πη06) 4 «εὐομηᾶ. 

516. Τηδ80. 

τράχηλος, ουὅ, πη. Τ7ηγῸαΐ, 
ποοζ. 

τρεῖς, τρία (66. τριῶν)» 
ΠᾺΠ.. 86]. ῬΙαγ. 7.766 [κῃ το 
ΒΚ8η8. ἐνὶ, ἜΤΏΣΘΘ ᾽ Ἴ. 
τρέπω, ἔ. Ἰρέψων. Ῥ. τέτροφα 

8. τέτραφα, ἄν ΒΟΥ͂. ἔτρᾶπον, 
ν. ἃ,  - Ἀρίο:. 70. δ .-Ξ 8 
ΜΠ 5. ς τρέπομαι, ἔ, τρέψομαι, 
1. 8Δ0Υ. ἐτρεψάμ..,),κ", 2. ΒΟΥ. ἐτραπό- 
μην, ΤῸ ἐμ), ΟΥ δείαζε οπθ᾽ 5 8617. 
τρεφόμενος, ἢ») ον, Ἐ΄ ῬΥ͵ΘΒ. 

Ῥαβδ. οἵ τρέφω. 
τρέφω, ἔ. θρέψω, Ρ. τέτροφα, 

γ.8. 710 πιαϊπίαϊη, διρρονί, οἷο. 
-ἜΡβββ. : τρέφομοαι, Ρ. 
θραμμ μσι,1. 8ΟΥ͂. ἐθρέφθην. 
τρέχω, ἔ. Ιαῦθ6 θρέξω, υϑι18] 

δραμοῦμαι, Ῥ. δεδράμηκα, 2. ΔΟΥ͂. 
ἐδρᾶμον,γΥ. Ὡ. 70 γιμη. 

τρέω, ἢ, τρέσω, 1. ΔΟΥ͂. ἔτρεσα,᾿ 
γ΄. ἃ. 70 ἐγεηχδίο. αἱ;.ἴ0:-. 7 Ὁ, 

τέ- 
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αγοαᾶ [ακὶπ ὕο ϑδηβ. τοοὺ ΤΉΑΒ, 
“ἐ ὅο {ΥΘΙΔ 16" 10 οατιβαῦϊν ἔοΥοΘ]. 
τρία, ῃραῦ. ποχῃ. 8 800. οὗ 

τρεις. 
τρι-ἃ -κον-ται,, πῦτη. 86]. 

ἰπᾶθο]. Ζηϊγίψ [τρεῖς, τρι-ῶν, 
“ ξὮγθθ ᾽᾽ ; (ἃ) σοπηθούϊηρ' γοΥσο] : 
κον-τα, 8586 πεντήκοντα ; ᾿ἰζθΥ ν 
“ἐ φγογιἅρᾷ νυ ὕμγθ6 ὑθ}8 ᾽᾽]. 
τρι-ἃ-κόσι-οι, αι, α, ΠΌχΩ. 

οΥ̓Ϊ 8] δα]. ΙΓ. 72), 66 πωπαγεὰ 
᾿τβῥεῖς»: τρι-ῶν, “ὈΒΥΘΘΥ"Σ -(ἃ) 
σοπηρούϊηρ, σόν]; κόσι-οε [15 
ῬΥΟΌΘΔΌΪΥ ἔγ. ΘΘΏΒ, ςαἰῖ, ““ σου- 
βἰϑυϊηρ οὗ παπμᾶγθαβ,᾽" ἱῦ αὙΥ̓ΘΘΚ 
ῬΙὺγ; Βαπὶχ δὲ, 616. (οἷν ΞΠΠΒῚ 
φαήπεπαςαῖῖ, ““ ἄνα μα πηατρα ᾽᾽), δηὰ 
50, ΠΟΥ ΔΠν, “ οομδίβύυϊηρ οὗ ὑΏΠΥ66 
Βυπηᾶγραϑ ὟΝ 
τρι-σ-καί-δεκα, πῦτα. 8}. 

1η660]. [τρεῖς, τρί- α, ““ὉΠΥΘΟ; σ, 
δροηὐῃθύϊο ; καί, ““διηᾶ ’᾿; δέκα, 
“πὴ. (Τπτθα. ἀπ θη: 
1.6.) Τρϊγίθοη. --- Ν.Β. ΤῈ ἴοστα 
τρεισκαΐδεκα ἰ5Θ ἰηῆροοϊρᾶ, 6.0. 
τρεισκαΐδεκα, τριακαίδεκα. ᾿ 
τρισ-χῦλῖοι, χιλῖαι, χιλῖα, 

ΠΌΓΙΩ. 8.(]. [τρίς, ““γ66 ὑϊχηθ8᾽" 
χιλἴοι, “8 ὑπουβϑηα᾽᾽] (ὁ ΤΏτοα 
ὑϊγὴθθ ἃ ὑπουβαηα ᾽᾽ ; 1.6.) ΤὮ7 66 
ἐμοιιδαηά. 
τρῦ- τος, τῇ, τον, 84]. [τρεῖς, 

τρι-ῶν, ““ὕξτοο "" (“ Ῥτονίαθᾶ 
αὶ {766 ᾿ ; Β6η06) 7μιγἃ ;--- 
αὖὺ 1, 20, ΒΌΡΡΙΥ ἡμέρᾳ νυ ἢ τῇ 
τρίτῃ, ἀαῦ. οὗ ὑϊηι6 “Μ ΏΦη ᾽" :- 
τὸ τρίτον, 70} ἐδ ἐμ)" ἃ ἐϊηλχε. 
τριῶν, ρθη. οὗἁ τρεῖς. 
πρροπ-ή, ἧς, ἵ, [ΤοΥ τρεπ-ή ; 

' ἔν, τρέπ-ω, “ὁ ὕπστῃ, ο τοαῦ ᾽ 
Α γομὲ, ἀογοαΐ, ρείηςρ ἰο Πὶσπί. 
τρόπ-οφ; ου, πὶ. [[ΟΥ̓ τρέπ-ος : 

ἔν. τρέπ-ὡς. ““1ὸ. ἐν} (Δ 
ὑπτηΐηρ, Ὁ ᾽; Π6Π06) 1, Α 
τοαν, γ1γ(( 61, ηιοῦθο :---τόνδε τὸν 
τρόπον. αὐἱογ" ἱμὶσ ὨϊαΉ6)".---, 
ῥιδροαϊξίοη, ομαγαοίον", {61͵1}6}", οἷο. 
τυ(γ)χ- ἄνω, ἔ. “τεύξομαι, Ῥ. 

τετύχηκα, 1. ΔΟΥ. ἐτύχησα, 2. ΒΟΙ. 
ἔτύχον, Υ.. 8.: 6ηα- π΄ ΕΙΣ 1ς 
Αοῦ.: 1 ΘΟΆΡΕΡΝΝ αφθῃ.: 70 

Μ 1.2 
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σοί, οδίαϊη, ηιοοί ιὐἱΐμ, οὗὔο.---2, 
Νραῦ,: 8. 710 ομαῆσθ ΟΥ̓ Παρρθη. 
-- ΤΠ ΡΟΥΈΟΏΔ] : ἔτυχεν, τὲ ΒΠαρρθη- 
εὐ, ἱξεμαηποεα.---Ὦ,. ἘῸ]11α, ὈΥ ρϑτῦ. 
ἢ οΘΟΠποοΥα τὶ βιιθ]θοῦ οὗ γὙΘ1Ὁ : 
Τὸ Βαρρϑῖ, ἰο ὈὉΘ, εἴς. [τοοῦ. τυχ 
ΟΥ̓ τῦυκ 5 ῬΥοῦ. ακίη ὕἤο ϑὅδῃβ. 
γοοῦ ΤΑΚ-ΒΗ, “ὕο Τη8Κ0᾽}]. 
Τυριαῖον, ου,ῃ. Ζγνγιωιηι; 

8. Οἷἵγν οὗ Ῥηγνυρία, ἴῃ βία ΜΊΠΟΥ, 
ΘΆΣ ὕπ6 Ὀογάρυβ οὗ Τ γοϑοηΐϑ. 

1, τῳ (μοὶ 0) ΤΟΥ τινί, ἀδῦ. 
β'ηρ, οὗ τίς. 

ὦ, τώ, τη8806. 800. ἀμ8] οὗ ὃ. 

ὕδᾶτος, 5θη, βίη. οὗ ὕδωρ. 
ὕδωρ, ἄτος, πῃ. Μαίογ)" [ἀἰκὶπ 

ἴο ὅ8η5. μά αη,, ““ ναῦου ᾽᾽]. 

ὕλη, ης, ἴ. 
ἮὮΡη06) 1. ὥὕμαργυσοοα, δγ5ἢ- 
τῃοοα.---, Ῥοοα ἴνιὶ ΞΘΠΘΙΔ] ; ,,7)6- 
τὉ006], Θἴο. 
ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς, 

ῬΙΌΓΥ, οἵ σύ. 
ὑμ-έτερος, ετέρα, ἕτερον, 

ῬΓΟΠ. ῬΘΙΒ5. [ὑμ-εῖς, ““γ6, γοι 
(“ Οἵ, ογ'" ὈΘΙοηρίιρ ὕο, γοὰ᾽) 
οι), ψΟΊ 7,8. 
ὕπ-αρχ-ος, οὐ, ἢ. [ὑπό, 

“ ὩΠΟΥ ᾿ ; ἄρχ-ω, “Ὅο ΟΟΠ- 
τδηα ᾽7 (ἢ ΟΠ6 ἼΟ σΟΙΤ ΔΒ 
τ] Θ Γ᾽ ΠΟΙΟΥ͂ ; ΠΘΠ06) Α ρηϊη- 
οἱραϊ, ΟΥ̓ ολῖεῦ, ΟΠῖ(6)». 
ὑπ-άρχω, ἴ. ὑπάρξω, 1. ΔΟΥ͂. 

ὕπηρξα, Υ. Ὡ. [ὑπ-ό, νυϊύποιῦ 
ΤΟΥῸΘ ; ἄρχω, ““ὕο ὈΘρῚΠ ᾽] 1.: 8. 
10 δοσῖη.---Ὦ. ἘῸ11. ὈΥ Ῥαγῦ. ἴῃ 
οοποοσᾷ ἢ βαθ]θοῦ οὗ ὙϑὉ : 
19 δεοσίη ἀοϊηρ ο7" ὅο ἅο.---2. 
("Τὸ οοπια ἰαὔο Ὀθίηρ ᾽᾿ ; 6100) 
ἃ. Τὸ δ6.----Ὁ. ΥΌᾺ Ταῦ. οὗ Ῥοὺ- 
50 : 7ΤῸ δθ, ΟΥ δεϊοπρ, ἰο ΟΉ6 ; ἷ.6. 
ἰο ὃς αουοίοα ἰο, ἰο 7αυοι" ἱδα 
υἱοιῦ5, οὗο., οὗ; 1,4. 
ὑπελᾶσας, ἄσα, αν, Ἐ. 1. 

αιοῦ, οὗ ὑπελαύνω. 
ὑπ΄ιελαύνω, 1. δΔογΥ. -ἡλᾶσα, 

γ. π. [ὑπ-ό, ““ἀᾶου, Ὀθηρδί ᾿᾿; 
ἤρησο, “Τσόσῃ “Ὀοηθαίῃ ᾿᾿; ἤΘΠΟΟ, 
Ὁ ῺΡ ᾿" ζρονδῖᾶβ 8. ῬὈ͵8οθ, δἕοο; 

(Αι νου! 

ΨΟΓ(ΑΒΟΖΑΚΥ. 

ἐλαύνω, “ἴο γτἱᾶθ᾽" ; 566 ἐλαύνω͵ 
70 γτ͵ὼ6 1} ὕΟνγ 5 ο7" ὕο ἃ ῬΘΥΒΟῺ. 
ὑπέρ, ΡΓΘρ.: 1. ὙΠῸ 66η.: 

δι. Ουε}", αδουε.---Ὦ, Βενοηπα, αϑουθ, 
μῖσῃο" τ μα. --το. Οη, δομαϊ, 
ΟΥ αὐοοοιπί, ΟἿ; 7700}. --- 2. ΙΕ 
Αοο.: βεγψοηα. --- 8. ΤῊ ΟΟΙΏΡΟΕΙ- 

᾿ Τίοι : ἃ. «δουο.---Ὦ. Βεψοπά.---ΑΟ, 
᾿ Οὐ67". τ᾿ ἃ. 10" [ακίῃ ὕἤο 3.88. 
κραγ-ἴ, ““ ΔΌΟΥΘ΄᾽]. 

᾿ Ὁὕπερ-βολ-ή, ἧς, ἔς, [{ὁγ 
' ὑπερ-βαλ-ή ; ἔτ. ὑπέρ, “ οΥογ ; 
βαλ, τγτοῦῦ Οἵ ᾿βάλελῶ, 10 
ὉΏΓΟΥ ᾽᾽] ( Α ὑμσονίηρ ΟΥ̓́Θ "; 

᾿ ἈΘΠΟΘ, 1ὴ το δοχῖίγθ 9}ῺΟΥῸΘ, “48 
ὑΒμτονγηρ ΟἸΘ᾽5 8617 ΟΥ̓́ΡΥ ΟἿ᾽" 

᾿ ΘΟΙΌΒΒ ᾽ἢ; 1.6.) 4 ραδϑῖησ οὐδ᾽, ἃ 
᾿ Ογοδδῖησ οὗ ἃ τηοπηδδΐῃ, εἴς. ; 
ῷ, 26. 

ὑπέσχετο, 8. ῬΘ[5. 
2. 80Υ. ἴηα, οὗ ὑπισχνέομαι. 

ὑπεσχόμνην, 2. δογῖ. ἱπᾶ, οὗ 
ὑπισχνέομαι. 

βίηρ. 

ὑπήκο-ος, ον, ϑ8Ὰϊ]. [Τὺ 
᾿ὑπάκο-ος; ἔτ. ὑπακούω, “ἴο 
ΟΌΘΥ,᾽ Ὁῃγοιρὴ σοῦρὰὶ γχοοῦ 
ὕτακο] Οδεαϊοηΐ, ϑδιιδ)οοὶ, ἴῃ 
διιδ)οοίϊοτ. 
ὑπηρετ-έω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, Ρ. 

«κα, . Ὡ. [ςὑπηρέτ-ης, “ἃ 
βουυδηῦ ᾿ ; 566 ὑπηρότης) ὙΠ 

᾿ Ῥεῦ. [δ 102, (4}1: 50, ῬΥΪΠΊΘΥ, 
8106, (4) : 700 8676, αϑ8ϊϑέ, αἱὰ, 
οὔο. 
ὑπ-ρέτης, πηρέτου, Τη. 

[Π᾿Θηρύπμθηθα τ. ὑπ-ερέτης ; ἔτ. 
ὑπό, “πα 6 Υ᾽"; ἐρέτης, “8 τοῦ - 
ΘΓ "] ( Απ ὑπ ρυ- ΤΟΎΤΟΥ ᾽᾿; ΒΘ ΠΟΘ) 
1. Α ϑςογυαηί, αἰἰοπααρί.---2. Απ 
αϑϑϊδέαπί, αἰα67", Θὗο, 
ὑπηρετήσεια, Αὐὐίο 1. ΔοΥ. 

ορῦ. οὗ ὑπηρετέω. 
ὑπ-ισχ-νέομαι (-νοῦμιαι), 

ἔ, (ὑπο)-σχήσομαι, Ῥ. (ὑπ)-ἐσχη- 
μαι, 2. δοΥ. (ὑπ)-εσχόμην, Ὑ «1016, 
1γ65. [ὑπό, ““ἀπᾶογ᾽᾿; ἴσχ-ω, ἃ 
ΟΟἸ]αῦοσαὶ ἴοτη οὗ ἔχ-ω, “ἴο 
αν ο7) ““ΒΟΙα (“ΤῸ μᾶνθ ο7᾽ 

᾿ ΒοΙ]α οἸθ᾽ 5 561 πη θυ ̓ δὴ ΟὈ]ρα- 
᾿ὑΐοπ, οἰσ.; ἤΘ6Π66) 10 παογίαζο, 
ἐησασε, Ρ7᾽ οηιῖδ6. 

ἀλλὰ δυό. τ ως, ὦν. αἀ νδνιν..": «4 

ϑᾶν.,.". .. 



ὑ τό (Ὀδἴοτο δὴ δϑρὶ γϑύθᾶ γον- 
6] ὑφ᾽), Ρ΄6Ρ.: 1. 108 αθη.: 8. 
ὕπαον", δοηδαί}.---Ὁ. ΟΥ ὕΠ6 ἀρϑηῦ : 
Βυ, ἐμροιρλι.---τῷ, Οὗ 0816 ἔδθιηρ8, 
οἰς.: ὕπαρ," ἐμ6 τηιωφησο 97, ὃν, 
ἐμ γοωρῆ.---2. ΊΌᾺ Ὠδῦ.: ὥύηαο7,. 
--3. τ Αοο.: ὕπαρ [κῃ ἴο 
Ξϑηξ. ρα, “ἀπά οΥ ̓ ]. 
ὑποδεέστερος, α, ον; 866 

ὑποδεής. 
ὑὕὑπο-δε-ἧς, ἔς, 8]. [ὑπό, 

ἀδθηούϊηρ “1Π ἃ. 51281]1] αθρυθρ: 
Βουηθιναῦ᾽" (οἵ, Τιαῦ. 510) ; δέ- 
ομαι, ““ἴο ναμῦ᾽᾽] (““ ΞΒουλθυυμδὺ 
νυϑηύϊηρ ᾽᾽ ; Ὠ6Ππ06) 1 θη. : 
7,7 6γ7,107 ἕο; δεοίοισ, δοηθαίΐί ἴῃ 
ΥΤΔΏΚ, εἰς. ΒΘ Οὐρ. : ὑπο- 
δεέσ-τερος. 
ὑπο-δέχομιαι, 1. 8Δογ. (ὑπ)- 

ἐδεξάμην, γ. τ]ὰ. [ὑπό,““ἀπᾶοΥ᾽"; 
δέχομαι, ““ἴο γϑοοσῖνθ᾽᾽] (““ ΤῸ τϑ- 
οοῖνγθ ἀπαρυ, ο7) θΘμ θα ἢ,᾽ Βοιηθ- 
ὑπϊηρ ; ἨΘΏΟΘ, ““ ἤο Υϑοθῖνα ἈπΠΑ͂Θ᾽ 
ΟὨΘ᾽Β τοοῖ, ο7) πο Οομθ᾽ 5 ποιβθ᾽᾽; 
ὮΘΠ06) 70 γ7'΄6εοῖυθ εὐἰΐμ ἀμ απι 658 
ΟΥ̓ α8 α 7γίοηά. δῖο. 
ὑπο-ζύγ-ἴον, ἴον, πῃ. [ὑπό, 

“ὁ ὩΠΟΘΥ ἢ; ὄύν-ὄν, “ἃ γοκθ᾽}] 
(“Ταῦ ψΈΪΟῆ ἰ56 υπᾶρ’ ὑπ6 
γοκθ᾽᾿ ; Π6Π06) Α δεαΞεί οΥ αγατσμί, 
ΟΥ̓ δωναθη; ἃ αγ απ ρ]ί-απϊηναί. 
ὑποκρυπτόμενος.. ἡ, ον; 

Ῥ, Ῥσυϑϑ, σηἱα. οἵ ὑποκρύπτω. 
ὑπο-κρύπτω, ἴ. -κρύψω, γ.8. 

[ὑπό ““ ὩΠ66Γ᾽᾽: κρύπτω, “ὕο 
Πϊὰθ᾽7] 1. Δοῦ,: 70 λίαθ ει} 161" ΟΥ̓ 
δοποαΐ}.---2. ΜΙιᾶ.: ὕπτο-Κκρύτετ- 
ομαι, (“Τὸ πἰᾶθ πάρϑυὺ ο7᾽ Ὀ6- 
ποϑύῃ ἴου ΟὨΘ᾽ 5 56}. Π6η06) 70 
ἀφθῶρ 8εογεΐ, σοποραῖ, Ὠϊαφ;---οἱ 9, 
19 ΒΌΡΡΙΥ αὐτά (Ξε χρήματα) δἴϊογ 
ὑποκρυπτομένων. 
ὑπολᾶβών, οὖσα, ἘΣ 

2. δοτ. οὗ ὑπολαμβάνω. 
ὑπο-λαμβᾶἄνω, ἔ. -λήψομαι, 

Ῥ. (ὑπ)-είληφα, 2. ΔοΥ. (ὑπ)-ἐλᾶβ- 
ον, Υ. 8. [ὑπό, “ Ι͂ΤΟΌΙῚ το γ "" ; 
λαμβάνω, “ἴο ὕαΚθ6᾽] (“Τὸ ἴδκθ 
ΓΟ. ὉΠΟΑ͂ΘΣ 07) ὈΘΙΟΥ ᾿᾿ ; ὨΕΏΟΘ, 
“᾽ο ὕϑ ΚΘ ΠΡ, [8 ΚΘ ΟἹ οὔθ᾽ Β Ὁ8ΔῸΚ᾽"; 
ὨΘΠΟ6) 1, 70 ἰαζο, ΟΥ̓ γεοοῖυο, 167" 

,’ 

ὄν, 

ΝΟΓΑ δ υΔΑ ΚΎΥ. ιός 

οη6᾽ 5 ργοίφοϊϊοτ.----ἃ, ΟἿ ῬΘΥΒΟΠΒ Τ6- 
ῬΙγΙηΡ : 70 ἰαΐο ρ. ὃ ὌΘΥΒΟΙ ; ἴο 
ἐπίοργρέ, δγοαΐ ὼν ΜΡροΉ, ἃ ὉΘῚ- 
50}. 

ὑποο-λείττεω, ἔ. -λείψω, 2. ΔΟΥ. 
(ὑπ)-ἐέλϊἵπον, γ. ἃ. [ὑπό,"" ἀπᾶογ ""; 
λείπω; “ ἴο 16ᾶγ6᾽] 1. Αού.: 
(“Τὸ Ιϑϑύθ τπᾶογ ᾽᾽ ; 666) 71Ὸ 
ἴραυρ γ᾽ εηιαϊηϊηρ. --- ῷ. Ῥᾶβ5. : 
ὑτπο-λείπομναι, Ῥ. -λέλειμμαι, 
1. Δ0Υ. (ὑπ)-ελείφθην, (“ἼἸῸ Ὅδ 
1οῦν σϑιδίπῖηρ ᾽᾿ ; Π6η06) 170 ὃὲ 
ἴογέ δεμίπα ; ἰο Ἰαρ' ΟΥ̓ ἰοὐξδ)" δε» 
μίπα. 
ὑπολειφθείς, εἴσα, έν, Ῥ. 

1. δου, Ρ888. οὗ ὑπολείπω. 
ὑπόμ,νη-μια,, μᾶτος, πῃ. [ὑπο- 

μιμνήσκω, ““ ὕο τοιηϊηὰ ᾿; 8|50 
“το τηθιύζοι,᾽" ὑβγοῦρὴ σου δὶ 
τοοῦ ὑπτομ νὴ] (“ Τῃαῦ ψ ΒΊΟΝ 
τουηϊηαθ  ὑμῶῦ ΨΜΏΪΟῆ ΤηΘη- 
ὑϊοηδ᾽᾽ ; Π6Π06) 1, 4 γεηιῖ 61", 
ηιοηιοῦῖαΐ, γ7᾽6ηιθηιδη ατι06. --- ἃ. Α 
γηοη οι, τι οἴϊοθ. 
ὑπ᾽ -οτπτεύω, ἴἔ. -οπτεύσω, 

1. ΔΟΥ. -ώπτευσα, ν.8. [ὑπ-ό,“ Ὀ6- 
πϑαῦς ἡ Σ οἡτεύω, “ἴῸ 5686. 
(“ Τὸ 866 Ὀϑηθεῦῃ ᾽᾿ ; 6Π06) 7Ὸ 
διιδροοί, δ. 77,186, Θὗο. 
ὑποσχοίμνην, 2. δοὺῖ. ορῦ. οὗ 

ὑπισχνέομαι. 
ὑποσχόμιενος, η» ον, Ἐ, 2. 

ΘΟΥ͂. οὗ ὑπισχνέομαι. 
ΙΪ͵ ὑπο-χωρέω (-χωρῶ), Ι! 
-χωρήσω 8: -χωρήσομαι, Υ. Ὡς 
[ὑπό, ““ὈΘΒΙηᾶ᾽ ; χωρέω, “ἴο 
850 (“Τὸ ρὸ Ὀθΐηα "ἢ ; 6566, 
“ἐᾧρ γρύϊγθ᾽ ; ἤθῆοθ) 1 δῦ. 
Οὗ ῬΘΙΒΟῊ : 10 συνε ταν ἰο, ιυἱΐι- 
αγ αι 701" ΟΥ̓ θ67Ο7 6. 
ὑποχωρῶν, οὖσα, οῦν, οοῃΐχ. 

Ῥ. ῬΥ68. οὗ ὑποχωρέω. 
ὑποψία, ίας. ἴ. [Ξε ὑπ-οπ-σία ; 

{Υ. ὑπ-ό, ““ ΒΘογοῦ γ᾽ " ; οτ, τοοῦοἔῦ 
ὄπ-τομαι, ““ἴἢ0Ὁ ΙΟΟΚ 40] (“ἃ 
Ἰοοκίηρ' αὖ Βθουθυ]ῦ 07) αβκδηορ᾽" : 
ΠΘη66) ἡ715ἐ)"»5ΐ, διιδριοϊοΊ. 
ὑπώπτευον, ἱππροσῖ. ἰπᾶ, οὗ 

ὑποπτεύω. 
ὑστεραί-α, ἄς, ἔ. [ὑστεραῖ- 

ος, “Ιαἴοσ, ποχῦ"}] 726 πεχί ΟΥ 
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7οιοιοίησ ἀαν; (δ6 ὩΔΟΡῬΟιΟ : ἐ--τῇ 
ὑστεραίᾳ, οὐ ἐδ 7γοϊϊοισῖησ ααν!; 
2, 21 ; Ταῦ. οὗ ὑπο [8 100, (6) ; 
οἷ. ῬΥΙΊΘΥ, ὁ 120, 
ὑστερ-ἔω (-ῶὦ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. 

τῆηκα, 1. 8ΟΥ͂. τ-ησα, ν. Ὡ. [ὕστερ- 
ος, “Ἰαύου ̓ (Το 6 ὕστερος ᾿᾽" ; 
ἤ6η66) Οΐ ὑϊηθ : ὙΠ ΘΟΙΡ. 
θῃ.: 70 δὲ ἰαΐογ" ἱμαη :---ὑστέρ- 
σε τῆς μάχης δέκα ἡμέρας, (ιῦα8 
ἰαίογ" ἐμαρ ἰδ6 δαΐίἶο, ἱμγοιρμοιΐ 
ἔφη ἀανϑ; 1.6.) σαι ἢ} θη ἀανϑ8 
αγίογ" ἐὰμθὸ δαΐο; 1, 12 ;--ἡδέκα 
ἡμέρας ἰ5. Αοσο. οἵ ἀπτγαίίζοη οἵ 
{ϊ1Π16. 
ὕστερ-ον, βδἄγ. [ἄγου] 

ποϑαῦ. Βίηρ, οἵ ὕστερος, “ Ἰαΐογ ᾽] 
(““ Αὖ ἃ Ἰαῦθυ ὕ1016 ᾿᾿; Π6Π66) 4767- 
ταν» α15 :---οὐ πολλῷ ὕστερον, ποΐ 
πο αίογισαγα 8, δῃογεϊψ α7ι67"- 
τον 8, 
ὕστερος, α, ον, ΘΟΙΏΡ. 86].: 

1. Οἱ ὑϊχηθ : ζαΐο)", α7έο)". ---- 2. 
ΟΥ̓ οΥ̓ΟΥ, Ρ]806, οἰο.: Οοηιῖη σ᾽ αὐ ί61" 
ΟΥ̓ Ἰαί6)". 

ὑψ-ηλός, ηλή, ηλόν, δῆ!. 
[ὕψτ-ος, ““ Βοϊρηῦ "1 (“ Ῥαουίαϊηϊηρ 
ἴο ὕψος᾽᾽᾽ ; Β6η06) Πίσῃ, ἰοζίψ. 

φαίην, 2. ΔοΥ. ορέ. οὗ φημί. 
φαίνεσθαι, ΡΓ65. ἰπἴ. τηϊᾶ, 

οἵ φαίνω. 
φα(ῶν-ω, ἢ. φανῶ, Ῥ. πέ- 

φαγκα, 1. δο0Υ. ἔφηνα, Υ. 8. (1η 
οαυβαύῦννα ΖΟΤῸΘ: “ΤῸ πα κ ἴο 
ΒΡΌΘΕΣ 2 ποηδοὴ 1, Αοὺ. : 7ΖῸ 
ὑγηρ ἴο 1ἰσλξ, ἰο δἤοισ, βηοῖῦ 7ονλ, 
αἰδρίαν.---2, Ῥαβ5.:; φαίνομαι, 
Ῥ. πέφασμαι, 1. 8δοῖ. ἐφάνθην, 
, ΔΟΥ. ἐφάνην, 2. ἔ, φανήσομαι: 
ἃ. Το δε 8; ἰο ἀρρέξα7' ΟΥ̓ δδ 
υἱϑδὶν]6.---Ὦ, ΤῸ δθοῖη, αρὈ}Ὀθα7".---Α, 
ὋΪΓ γριοῖϑβ, εἰς: 710 δὸ δγοισὴΐ ἰο 
ἰϊσῆΐ, ἰο Ῥὸ τηαηῖζοβί, δἷο. -- ἃ, 
ὙΥτῸ} Τυῖ,: 70 ἀρρέϑα}" ἰο ὍΘ, οὔο.---- 
Ο. ἘῸ]1α. ὉΥ ρμΡᾶγῦ. ἴῃ σομοογᾶ 
αι Βιιθ] θοῦ οὗ νου : 70 Ὀ6, οὗο., 
ουϊαρηί 80 ἃ πα 850 [τοοῦ φαν, 
ἴ,6. φΦα, βγη ΠΘη6α ὈγΥ ν ; δκίῃ 
ἴο β8δη8. τοοῦ ΒΗΆΑ͂, “"ἴο ΡῬΘδυ ᾽]. 

ΝΟςΘΑ4.}8υ21 4 ΚΥ͂ ᾿ 

φάλαγξ, αγγος, {.: 1. Α 1ΐπο, 
ΟΥ̓ Ο7 162" ΟΥ̓ ϑαίίϊε; δαί 6-αΥ̓Ταν. 
-2. Α ῃρῇαϊαηπξ, ἃ οομηραοῦ ὈΟΟΥ͂ 
οὗ ΟὙὐθοκ ᾿η αηῦν. --8. 4 οαῃιρ. 
φᾶἄνείς, ἶσα; ἕν, Ῥ. 3. δοξζ' 

Ῥᾶ85. Οὗ φαίνω. 
φΦαν-ερός, ερά, ερόν, 8]. 

[φαν, τοοῦ οὗ φα(ῶν-ω, “ἴο 
50» ᾽7(“ ΤὨδὺ νν ]Οἢ 15 ΠΟΤ ᾽"; 
ὮΘΠ6Ο6) 1,.,: 8. Οἴοαγ', υὐδίδίο, 
ἨγαΉ ζ7ε8έ.---Ὦ, Αἀγου 81 ΘΧΡΥΙΘ5- 
Βίοη : ἐν τῷ φανερῷ, »ϊαϊηῖν, 
οἰεαγῖῳ ; 8, 21.-- ὦ, ὙΠῸ εἰμὶ, 
γίγνομαι, οίς., δηᾶ ρΡαγῦ. ἴῃ Θ0η- 
οογα σι υ ἢ Βα ]δοῦ οὗ γοῦρξΞ: φαίν- 
ομαι, ὶὺ ρατχῦ. ; 566 φοίτω, 
0. 2,6 : 710 δε, οἴο., ουϊαοηίϊ 80 
δια 50 :---ἐπιβουλεύων μοι φανερ- 
ὃς γέγονας, (μαῦδ ψοῖι δεοολιε ουϊα- 
οί ριοίησ αραϊπϑδέ Ὧι6 3. 1.6.) 
μαῦνὸ ψοῖὲ ποῖῦ δϑθῃ ορϑηΐῳ ρίοίϊηρ, 
Θὗο,; , 8, ΤηΪϊδβ τηοᾶρ οὗ οοὺ- 
βύσιιούϊΐοη ὙΠ φανερός, δῆλος, 
εἰς., γ88 τιβρᾶ Ὀγ 17Π6 ΟΥ̓ΘΘΚΒ ἴη- 
το οἵ {86 ἱτ ΡΘΥΒΟΙΔ1] σοηβύγιο- 
{10}. 
φανερ-ῶς, «ἄν, [φανερτ-ός, 

““ γηφηϊοϑῦ ̓ (“ΑΥ̓ΡΟΥ ὑπο τηδῃ)- 
ΘΙ οὗ {ῃΠ6 φανερός᾽᾽; ἈΘΠΟΘ6) 
ΜΜαρ τ γοϑέ, ορϑηῖῳ, τὐἰΐμοιέ σοη- 
σοαϊ θη, 
φέρ-ω, ἢ. οἴσω, ΡῬ. ἐνήνοχα, 

1, ΔΟΙ, ἤνεγκα, ὙὝ-. ἃ. ΟἾΧΤΘΡ.: -ἴ. 
Τὸ δὲϑα)", ((7)7}}, σοῃῦθῃ. --- 2, Οἵ 
ῬΔΥ : 70 σοί, γεοοῖυ6.---3. 10 δα}, 
ΟΥ ἐπα): --- χαλετῶς φέρειν 
(ΙΚο 86 1,αὐ. σγ αυϊξέοη" 767)7γ), Τὸ 
δοαῦ ἱτηραίοπίϊμ, ἰο δὲ ἀφορὶψ υεχοὰ 
αἱ.--- 4, 10 Οα) ἡ ΟΥ̓ αιυαν :--- 
φέρειν καὶ ἄγειν; 566 ἄγω.-- 
ῬΆΒΒ,: φέρ- τομαιν, Ρ « ἐνηνέγμαι, 
1. “δοῦ, ἠνέχθην, 1, Τ, ἐνεχθήσο- 
μαι δη8 οἰσθήσομαι [ἴῃ ΡὈΥγ68. Θηᾶ 
ἱγ ΡΟΥ. ακὶπ ἴο ὅξδηϑ. γσοοῦ ΒΗΗῚΙ, 
“ [0 ΌΘΒΥ, ΟΔΥΎ,᾽ δία. ; ὉἘ6 ΟΥΠΟΥ 
Ρααβ οὗ ὑῃ Ὑϑγῦ 816 ἴο Ὀ6 88- 
βισηθὰ ΤΟΒΡΘΟΥΘΙΣ ἰο ὕπθ Ῥαϑθ68 
οἴ-ω πῃ ἐνέκ-ω ΟἹ ἐνέγκ-ω 7. 
φέρων, ουσα͵ ον, Ῥ. ΡΓ68. οἵ 

φέρω 
φ(ε)ύγ-ω, ἢ. φεύξομαι͵ 2. ΒΟΥ. 
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ἐ-φὕγ-ον, 2. Ῥογῆ, πέ-φ(ε)υγ-α, 
ΦῈΉ , Ὁ ΕΒ, Ἐζδ.: 7ὸο γῇ. 
ἑαλε Πισῆί. ---- 2. Τὸ Π6ο, ἑαζε ἰο 
ἰϊσπί.---3. Το δὲ α Μιρίίϊυθ ΟΥ̓ 
οαὶϊε [ακὶη ἴο ὅδηϑβ. τοοῦ ΒΗΤ, 
“0 Ὀοημᾶ᾽᾽ : Ῥαββ. ἰῇ το ῆοχίνθ 
ἔοτορ, ““ ἴο ἱποϊίηθ ο7") ὈΘηα ΟἿΘ᾽ 5 
561: οὗ, Ταῦ. γὅσ-ἴο; Ἐπ. 
δὀμασο]. 
φεύγων, ουσα, ον, Ρ. ΡΓΟ5, οὗ 

φεύγω. 
φΦη-μἴ. ἴ. -σω, 1. Δοῦ. (ἔ-φη)- 

σα, 2. δΟΥ. (ἔ-φη)-ν, Υ. 8. 8δηα Ὠ.: 
1. 70 βαψ; 566 8150, οὐ.---2, ΤῸ 

᾿ς αδϑογ, αθέντα, ηιαϊηΐαΐϊπ, [τοοῦ ΦῺ 
ΟΥ̓ Φα, εκΚίη ἤο ὅδ 5. Γοοῦ ΒΗΆΑΒΗ, 
““ ἐορ 5ΡΘΔΚ, ἤο 5ρ6 δ ἰο᾽᾽. 
ΦΉ σί(ν), 8. ρΡ6185. Β'ηρ'.. Ὀ͵Θ65. 

ἰηᾶ, οὗ φημί. 
φθἄ-νω, ἔ. -σω (Δηᾶἃ φθή- 

σομαι), 1. 801. (ἔ-φθὰ)-σα, Υν. 8.: 
1. Το απίϊεϊραίο, ὃ δεγογομαπὰ 
το .---2, ἘΝ0114. ὈΥ͂ Ῥατῦύ. ἴῃ οΟ0η- 
οογὰ νὴ Βα θ]θοῦ οὗ γ6 7 : 70 δ6 
δοζογομαπα ἴῃ ἀοϊηρ,, οέδ.; ἰοὸ ὃδ6 μα 
ΤΠ ἰ ἰο ἃο, εἶσ. 
βὰν, πρτρν « ' Ὁ. 1 ὁ 

ανωὼϑε 

ὩΣ ἢ προ ἀ6:-.. ἜΠΡΪ: οἷ 
θάνω. 
φθέγγομαι, ἔ. φθέξομαι, Ρ. 

ἔφθενμαι, 1. 8δοΥ., ἐφθεγξάμην, 
Υ. τηϊᾶᾷ, 70 δῃοιιέ αἰοια; 8, 18. 
φθον-έω (-ὥ), ἢ. -ἥσω, 1. 80Υ. 

(ἐ-φθόν)-ησα, Κ. Ὦ. [φθόντος, 
“ἐρηνΥ " ὙΠῸ δῦ. Οὗ ῬΘΙΒΌΗ : 
Τὸ 7γοοὶ φηυν αἱ, ἰο δὲ φηυϊοιϑ ΟΥ̓, ἰο 
φηυψ. 
φθονῶν, οὔσα, οὖν, ΟΟὨΌ, Ῥ. 

ῬΓΙΘΒ. οἵ φθονέω. 
φϊλ-ἔέω (-ὦ), ἴ. -ἥσω, Ῥ. 

(πε-φίλ)-ηκα, ν. 8. Το ἴουε [ἃκΚίῃ 
ἴο ὅϑῃβ. τοοῦ ῬΕϊ, ἰῇ ζουῸΘ οὗ 
κτλ νὰ 

φἵλ-ία,, ίας, ἢ, [φῖίλ-ος, “8 
{τ]Θ μα 1] (“ΤῊ απα]ὺν οὗ ὑΠ6 
φίλος ᾿"; ΒΡΠ06) 2) γἹεπαεὴηΐ», αἩιίίψ. 

φίλ-ἴος, ία, ἴον, 84]. [φΐἵλ-ος, 
“8 ἔτϊθηα ̓ (“ Οἵ, ογ" ὈΘΙΟΠΡΊΠΡ' 
ἴο, ἃ φίλος ᾿᾽; Β6η66) 1. ΥΠᾺ 
δῦ. {ὺ 102, (8)] ; οἵ. ἘΣΙΠΙΕΣ, 
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5106, (3) : ἃ. »γϊίοπαϊν ὕο, κῖπα!ὶν 
αἱδροξβεα Ὀονναταβ.---Ὁ, Ζ'ανοιιγαδὲο 
ἴο, οπέογαϊηΐης 77 ϊεη αἴ δοηἰϊηλθη 8 
ἰονγατᾶβ, --- 2, γιοηαϊψ 85 ον- 
Ῥοβθᾶ ὕο "" μοβῦϊ]6.᾽ ---αϑ βαρϑῦ.: 
φιλία, ας, ἢ. Α »ηϊογιαϊν οοτιτ- 
να,» 19) 
φίλ-ιποπε-ος, ον, 84]. [φῖλ- 

έω, ““ὕο ἸΙογθ᾽᾽; ἵππος, “ὃ ΠΟΙΒΘ᾽] 
(“Ἡοτβο-Ἰουϊηρ ᾽᾿ ; 1.6.) οπα οἵ 
μογ 865. δ ΒΡ. : φίλιππ- 
ότᾶτος. 
φίλιππότᾶτος, η: ον ; 866 

φίλιππος. 
φίλ-ό-θηρ-ος; ον, 8Δ6]. [φὶλ- 

ἕω, ““ἴο Ἰογϑ᾽) ; (9) σομηθοῦϊ ηρ' 
γΟΥ 6]; θήρτα, “δαηύίηρ, Π6 
ΟἾ 856 ᾽᾽ Φουΐησ ἐμ οἠμαϑε, ζοπᾶ οὗἁ 
μιριέϊησ. ἘΚΘ ΒᾳΡ.: φῖἴλοθηρ- 
ὀὁτᾶτος. 
φλοθηρότἄᾶτος, η: 

566 φιλόθηρος. 
φίλοκερδ-έω (-ὦ), γ. πη. 

[φιλοκερδ-ἥς, ““Ἰονίηρ ραΐη ᾽ἢ 
(ΤῸ Ὀδ6 φιλοκερδής ᾿᾽ ; Π6Π06) 
Το ἴοῦο, οὐ ὃ6 σ»εοαν οΥ, σαΐτ; ἰο 
δ6 ςουοίοιιϑ ΟΥἩ αὐαγϊοϊοιιδ, 
φίλοκερδῶν, οὖσα, οὗν, 

οομΐν. Ῥ. Ρ͵65. οὗ φιλοκερδέω, 
φίλ-ο-κίνδῦν-ος, ον, 8]. 

[φιλ-έω, “ὕο ΙογΘ " ; (ο) οΘοηπθοῦ- 
1ηρ' σον 6] ; κίνδυν-ος," ἀδρον ᾽} 
Τουΐηρ, οΟΥ 7οπά οἵ, απισο)". ἘΟΒ᾿ 
ΞΈΌΡ. : φϊίλοκινδυν-ότᾶτος. 
φῖλομᾶθέστἄᾶἄτος, η; ον; 

βοθφϊλομαθής. 
φλ-ο-μᾶθ - ἧς, ἐς, δαὶ. 

[φῖλ-έω, ““ὕο Ἰογο᾽᾽; (ο) οομηθοῦ- 
Πρ γοΟΥ6] ; μν,αῳθ, τοοῦ οὗ μα(ν)θ- 
ἄνω, ““Ὁ0. δᾶ 1 ( ΠΟΥ’ 
ἴο ἸΘΘΤῊ ᾿᾿ ; Ώ6η066) Ζοηα ΟΥ̓ ἰφα7- 
πη, ἐαρσοὴ) ἰο [ἴο6α7Ἤ; --- αὺ 9, 
ὅ νίῦῃ αἀθη. ΚΘ ΞαρΡ.: φίλ- 
ομὰθ-έστᾶτος. 

1. φἵλ-ος. ἡ, ον, 86]. [φιλ-έω, 
“το Ἰογθ᾽Ἶ (΄“Βριουθᾶ ᾽" ἢ ῃ6η66) 
Οη 7νιοηαϊψ ἐθγηῆη8, 7ρηϊοηαἷἶν ;--- 
βουηρθυϊπηθβ νυν δῦ. [ὃ 102, (9)7; 
οὗ, ῬΥΙΏΘΥ, ὃ 106, (8); 5868 4, 2.-- 
Α5 Βιιθβῦ.: φίλος, ον, . Οπ6 
τὐῆο ἴουθδ, ΟΥ ἐδ ἰουθᾶ ; ἃ 7γ7ϊ6πᾶ. 

ἣν ς 
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ΚΟΥ ΟΟΏΡ. (ἰστθρ.): φιλ-αίτερ- 
ὡς 9, 29. 

2. ϑῖλος,ο ον ; 5661, φίλος. 
φίλοττιμ.- έομαι (.οῦμιαι), 

. τήσομαι, Ὁ. Ῥά88. 1η τηϊα, ΙΟΥΟΘ, 
ἕο δ υνλλοηγαώι, 1. δοῦ, Ῥ885. 
ἴῃ τηϊᾶ. ἔογοθ, (ἐ-φίλοτιμ)-ἤθην, 
ν. χηϊᾶ, [φἴλότιμ-ος (ΠΟΒΟ]Υ ἴῃ ἃ 
Ὀ8α 5656), ““Ἰονΐίπρ ΠΟΠΟΙΓ᾽ἢ 
(“Τὸ Ὀδ8 φιλότιμος ᾿" ; ὨΘΠηΟΘ, “ ἴο 
Ιοῦθ ΒὨΟΠΟῚΣ 07 αἰδύϊηοίίοη ᾿᾿; 
ὮΘΙΟ6) 70 δὲ αοἰμαίοα ὃν 7γοοῖϊησ8 
ΟΥ̓ πιοίϊυο8 ΟΥ̓ )φαϊοιιδῳ; ἴἰο δὲ 76α- 
ἰοωϑ. 
φίλοτιμηθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 

1. 8οι. (Ρᾶ85. ἴῃ χηΐϊὰ, ἔοσοθ) οὗ 
φίλοττωυ ἐ: μαι. 
φῖλῶν, οὖσα, οὖν, οομΐγ, Ῥ. 

Ῥ͵68. οὗ φιλέω. 
φλῦαρ-ἴα, ἴας, ἢ. [φλύδρ-έω,, 

᾿4ὐαϑ ἴῃ ἰμ μαδὶξ ο7 ιυραγίηρ; ὃ, 29. “το (δ1Κ ἰα]γ ] Α ἰἑαϊλίηρ ταϊψ ; 
ἰα 16 ἰαϊζ, ἐγ πίη, Ἡογι 862,86. 
φοβ-έω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, 1. ΔΟΥ, 

(ἐφόβ) - σα, γΥ. ἃ. [φόβ -ος, 
ΕΓΒ τ ΤΡ... 1. Ἀσδι: 70 
ἡρἰρλιίθη, (6 Ρ}͵7ν.---ὦ, ῬαΒ8.: ΦΟβ- 
έομαι (-οῦμναι), Ρ. (πε-φόβ)- 
μαι, 1. 8οΥ, (ἐ-φοβ)-ἤθηι., {, 
-ιθήσομαι, ΤῸ δὲ ἰογγ17,6α, οὗο. Ε- 
3. ΜΙιά.: φοβ- -έομαι (-οῦμιαι), 
1: τήσομαι,]. δΟΥ͂.(ἐ-φοβ)-ησὰμη!:", 
Τὸ ὕδα}" 707" ΟἾΔ Φ᾽ 8 8617, ἰ0 7667". 
φοβοίμνην, Ρ͵65. ορῦ. τηϊᾶ, οὗ 

φοβέω. 
φόβ-ος, ου, τ. Ζἴοαν, 7γρ}ί, 

{6)"}707", Θὔο, . [οἰ μοΥ ἴοΥ φέβ-ος ; ἧι. 
φέβ-ομαι, “ἴο 866 ΑΙ ρὨὐ δα ’᾿; 
ΟΥ̓́, 'Κ φέβομαι, ὕο Ὀ6 σοηῃδίἀογθὰ 
Ἰπατη θα δου ακίηῃ ἴο ὅ8η8. ὁλάρ- 
αμα, ““ὕο ἰοΥΥὶν,᾽᾿ ἃ οϑυδβαῦϊνο οὗ 
86 τοοῦ ΒΗΪ, ““ ἴἤο ἴδϑαι ᾽᾽]. 
φοβούμενος, η; ον, Ῥ. Ρ͵ΓΘ6Β. 

τα. οοηὗγ. οὗ φοβέω. 
φοινΐκ-εος, Ἂν εον ((ΟὨΓ. 

Σοῦς, ἢ, οὔν), [Φοίνϊῖκ-ες, 
" ΤῺΘ κε ξλο υΣ ΠΟ νν61Ὸ 
86 αἰβοονθῦοῦβ οὔ ἴῃ 6 ῬὈῬΆΓΪΓΡ]8 
ἂγ61] (“ ΟΥ, ογ" ῬΘΙομσΊηρ ἴο, 0η8 
Ῥῃορηϊοίδηβ᾽" ; Β6η66) ῥμγρῖο; 
--οἴ, 1δῦ. ρΡιιηΐοοιιβ. 
Φοίντκες,,, ΡΙυγ. 7.6 Ῥλμαη- 

ΝΟςΓΑ δ ὕλδα ΝΥ. 

ἰοϊαη5. --- ἤφθηοο, Φοινϊζκ, ης, 
Ε. Ρηωηὶοδ οΥ Ῥημωηῖοϊα ; ἃ ΘΟ ΥΎ 
οὗ ϑ'γυίδ, ἴο 7Ὁ06 μογΐύῃ οἱ ὑῃμ6 
ΗΟΙῪ 1,δπᾶ. 
φοινῖκισ-τής, τοῦ, τὴ. [ΓοΥ 

φοινϊκιδ-τής Σ [τ-. φοινικίζω 
Ξε φοινϊκίδ- σω), ἴῃ ΤΟΥῸΘ οἵ, “ἴο 

ὈΘ ἴῃ, 07") ἴο νγθ8 7, φοίνιξ,᾽" ὁ,6, 
““ ῬΌΤΡΙΘ᾽᾽1 4 τῦθ6α7'67" ΟΓἹ ριεγρίδ; 
-ἃ ΠΟΌΙΘ οὗ ὕπ6 ῃἰϊρ]ιοϑῦ ΥθηκΚ αὖ 
6 Ῥογβίϑη οουσχῦ. 
φοῖνιξ, ἵκος, πι. 4 ραϊηι-ἰ7) 66, 

᾿ αἀαίο-ἰγ6ο, ραϊηι. 
φορ-έω (-ὥ), Γ. -ἥσω;, Ὀ.- 

(1α᾽6) (πε-φόρ)-ηκι, Υ. 8. [10Γ 
φερ-έω ; τ. φέρ-ω, “τὸ ὈΘΑΥ᾽] 
(Τὸ θδΣ ὁ" .-τἀγῖν ν᾽ ἢ "πο- 
αποηὐαύϊνγο 5056. ““ο ὈΘΑΣ, ΟἿ" 
ΟΔΙΤΥ, οοΟμϑύϑΥ ̓; Ὠθη66) 70 
τφρθα}᾽:---ἐφόρει, 864 ἰο ι06α}", ΟΥ̓ 

φράξζω, ἴ. φράσω, Ρ. πέφρᾶκα, 
ΠῚ, ΔΟΥ, ἔφρᾶτα, 2. 8ΟΥ. πέφρᾶδον, 
'Ψ.8ἃ.: 1. 70 5ρεαΐ, ἰοἶϊ, ἀφοΐαγφ, 
ἐπίϊηχαίθ. --- Ὡ. ΥΙΌ δ ΟΟΘΕΒΟΥΥ͂ 
ῃούϊοη οὗ οτγαορυίϊηρσ : 10 φη)οΐϊε, 
δία, οἴο. [ΠΟΥ φ:άδ-σω, ἔτ. τοοῦ 
φραδ, ακίῃ ΡῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴὸ ϑ'8ῃ8β. 
τοοῦ ΑΙ, ““ἴο ΒΡ 8 Κ᾽]. 
κα ἀμφυσες γα 1. δου, 1πηξ, οὗ φράζω. 
σον-ἵμος, ἵμον, 84]. [φρον- 

έω, “ἴο πηδογδίδηᾷ  ὥὕμαργ- 
δίαπαϊηρ, αἰδογϑοί, Ργ" μα ογ. 

φρούρ-αρχ-ος, οὐ, Π]. 
[φρουρ-ά, ““8ὃ᾽ ΒΑΥΥΪΒΟη 07) ἴοχῦ- 
Υ655᾽ ; ἄρχ-ω, “ὕἤο οοτημηδηᾷ ᾽᾽ 

᾿Α οοτη)ιαπααπέ ΟΥἹ α σαν γίβοιυ ΟΥ 
70» 17),688. 
φρουρ- έἔω (-ὥὦ), ἔ, -ἥσω, 1. 

ΔΟΥ͂. (ἐ-τφρούρ)-ησα,. ἃ. [φρουρ- 
ὃς, “ἃ. νγδύοῃου ο7᾽ Βδαδτᾷ᾽᾽] ΕΠ 
ὈΘ6 ἃ φρουρός ΟΥ̓ΘΥ᾿; ὨΘη66) 70 
ιραΐον, σμιανγα, μοϊα οὐ ̓ λαυο ΜΉ} 416)" 
σμα»α. --- Ῥαδθε. : φρουρ-έομαι 
(-οὔμναι), Ρ. (πε-φρούρ)-ημαι, 
1. ΔΟΥ͂. (ἐ-φρουρ)-ἤθην, ἔ, τηϊὰ. 88 
Ῥᾶ88. τήσομαι. 

φρούρε-ἴον,. ἴον, πη. [1ἃ.} (“Α 
ὑηΐηρ Ρογὑαϊηϊηρ ἴο ἃ φρουρός ᾽" ; 
Ὦ6ΠΟ0Θ6) 4 οἱέξααοὶ, 7ογέ; ἃ σαγγ7- 

. δΟῇ, 

ὡ» 
Ν᾿ δὲν ὰ 
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φΦρουρούμενος, ἡ; ον, ΟΟὨ. 10. 8. 8ηἃ ἢι: ἔ, Αοὔο; 11 ὈΓ68., 
Ῥ. ῬΥ65. Ρ885. οἵ φρουρέω. 
Φρυγές, ὧν, τη. Ρ'αγ. 76 

Ρηγυσίαπδ ; Ὥθηοο, Φρυγ-ἴα, 
ἵἴας, 1. 76 Ἰαπα οΥ ἔδο ᾿ῥιγψσιαηδ, 
Ρηγυσία; 8 οου πο οἵ ἀϑία 
ΜΊΠΟΥ, 
Φρυγία, ας ; 566 Φρυγές. 
φῦὕῦγ-άς, ἄδος, τὰ. [φυγ. τοοῦ 

οὗ φεύγω, “ ἴο ἤθθ᾽"; ““ ἴο ἤθο ἔχου 
ΟἾΘ᾽ 5 σΟΌὗΥΥ, ο ὈΘ6 δὴ 6χὶ]6᾽] 
πο τὐὖὴἣο ἤεεο5 770) ᾿ὶβ οσοιηίγν, 
απ οαὶϊο ΟΥἩ δαπῖδηρα }67"50Ή. 
φῦγ-ἡ, ἧς, ἢ. [φεύγω, ““ἴο 

8.66,᾽ Του τοοῦ φυγ] Α4 7ε6- 
ἑπσ, Πισηΐί, 
φύὕγών, οὔσα, όν, Ῥ. 2. δΔοῦ. οὗ 

φεύγω. 
φῦλᾶκ-ἡ, ἧς, ἴ. [φυλακ, 

γτοοῦ οὗ φυλάσσω, ““ἴο ριαγα᾽᾽᾽ 
Ἴ. Α σιαγαϊηρ.-- 2. Α ιτυαίοϊ ΟΥ̓ 
σωατα οἵ ΒΟ] ΊΘΥΒ, εἶο.---3, Αἰ σαγ- 
ΒΟΉ. 
φύλαξ, ἄκος, τ. [ἴογ φύλακς ; 

᾿ ἔτ, φυλάσσω ( ΞΞ φυλάκσω), ““ὖο 
συδγα "7 (“Ομ γὴηο ρυδγᾶβ ᾿᾿; 
ἴ.06.,)ὺ ΟΥ πβοϊάϊουβ Α σιαγά.--- 
Ῥ]αγ.: Θπμαγα8, δοαν- σι αγ 5. 
φύλάσσω (ἀΑἰύίϊο φυλάτ- 

τω), ἴ. φυλάξω, Ρ. πεφύλαχα, 
Ἱ. ΔὺΥ, ἐφύλάξα, -ν. ἢ. δηᾶ ἃ.: 1. 
Νραυΐ. : 10 σιαγα ΟΥ̓ τὐαίοϊ, ἰοῦ 
ζεορ σμα» ἃ ΟΥ̓ ἐιδαΐελι.----2., Αοὔ.: 70. 
σμα»γα, τοαΐοῆ :---ᾳ(υλακὰς φυλάτ- 
ειν, (ἰο τραίοἢ ιυαίοἢο5, 1.6.) ὁ ἔθοΡ 

ἰσαίοῃ, σοὸ οἡ σιαγα, οἷο. --- ΜΊΑ, 
φυλάσσομιαι (Αὐϊϊο φυλάτ- 
τομ,αι), ἴ. φυλάξομαι, 1. δ8ΟΥ͂. 
ἐφυλαξάμην: 8. Το σιαγα ΟἼ6᾽ 8 
6617, ὁ δὃ6. ὁ. οπδ 5 σιαγα, ἰο ἰαζα 
᾿ϑϑα ΟΥ̓ (α7:6, ἰο ὃ σατίϊοιι. οἵα. ; 80, 
ΟἿΪΥ ἴῃ Ῥϑυύϊοὶ ]65.---Ὁ,. 1 ἀοο.: 
710 ὃ6 οχὰ οηθ᾽5 σιίαγ ἃ ασαϊηϑέ. 
φυλάττοιεν, 8. ΡΟΙΒ. ΡΙΟΥ, 

ῬΥΘ5. ορῦ. οὗ φυλάττω :---αὖ 4, ὃ 
ΒΆΡΡΟΙΥ αὐτοί (Ξοἱ πολέμιοι) 885 
Βα θ]θοῦ. 
φυλάττων, ουσα, ον, Ρ. Ῥ͵65. 

οὗ φυλάττω. 
ὕτ-ω, ἢ. -σω, Ὁ. (πέ-φῦ)-κα, 

1, 8οΥ. (ἐ-φῦ)-σα, 2. δΔοΥ. (ἔ-φυ)ν, «ακικιιν ὐδειδ, στοπου στ πὐπστστον..ὕϑστοὖὖ 5...» .ὕ.......ὕ......ϑὕ.ὃ0..0.Ψ00.ὕ0.0.ὄ «οὐὐδοστυσασυσποιο ῶ»""....................... 

πη θεῖ. ΕΡ..  1ς ΒΟ, Ζὺ. δγῖπο. 
7ονίῃ, ργοαμοο, οὔο.-- 2. Νααῦ., ἴῃ 
ῬΟΥΓ,, ΡΙρΡοσέ,, 2. ΔΟΥΙ͂. : 8. 70 ὃδ6. 
--Ὁ. 170 σγοισν, ΟΥ̓ 3}»7ῖη0, τ 
[ϑκΚίη ἰο ὅδηξβ γοοῦ ΒΗ,“ ὑο Ὀ6᾽᾽; 
ὮθησΘθ, ἰπΠ σϑυβϑαῦνγθ ΤᾺῸΟΥ06, “το 
Οδ 56, 07) Υη8 Κ6, ὕο Ὀ6᾽. 
Φωκα-ἴς, ἴδος, ἢ, [ἴοΥ Φωκ- 

αι-ἰς ; ἴγ, Φώκαι-α, ““ῬΒοοδρα᾽ἢ:; 
8ι ΤηΥ]ὑϊγη6 οἷν οἱ Τοηΐϑ, ἴῃ βία 
ΜίηοΟΥἽ 4 τ΄οηϊαπ ΟἹ Ῥῆοοώα; α 
([ϑῃ8416) δῆοεωαῃ. 

χἄλεπο-ο-αίύνω, ἴ. -ἄνω, 1. ΠοΥ, 
(ἐ-χαλέπ)-ηνα, Υ. Ἡ. [χἀλεπ-ός, 
““ ΒαΥα, ὈΙΘΥ ᾽ (΄ς Τὸ Ὀ6 χαλεπ- 
ὅς"; ἤΘη06) 1. ΑΙΟΙΘ: 170 ὃδ6 
δί{{67γ" ἴῃ Τ66]1ηρ, 0 ὃ6 αἸΦ᾽Ψ ΟΥ 
ει)  ασοα.---2. ὙὙΊΌΏ δῦ. οἵ ροῖ- 
500 : 710 δὸ δί{ί6η)" ἰοισαγ α8; ἰο ὃ6 
ΟἸΟΥ. ΟΥ Φη "ασεα, ιυὐτΐλ. 

χολεπεονδ,. ἡ, όν, 8Ω[ΕΠρ}} 1. 
Παγαἃ ἴῃ Ομδυϑοῦύθυ ο7" αἰβροβι οι : 
μαγ δῆ, 86062")6, αἸ ΟΥ̓, δι{{67".---2, 
Παγα, αἰδίο, ΟΡ Οὐχ. : 
χαλεπώτερος; αρΡ.: χαλεπώ- 
τᾶἄτος. 
χἄλεπ-ῶς, δᾶν. [χἀάλεπ-ός, 

“ς ΔΏΡΥΤΎ, ὈΟἱύδου "1 (“ ΑΥ̓ΡΥ ἐμ 
ΒΘ ΏΠΘΥ οὗ {Πη68 χαλεπ-ός ᾿᾽; ΠΘ ΠΟΘ) 
Απρρὶϊν, διξογῖμ : --- χαλεπῶς 
φέρειν, 0 δεαγ' τοὶ ἀΉῃ ΟΥ̓ 7εεῖ- 
ἔη8, ΟΥ̓τΠῖ; οἵ. Τιανῦ. τηο]οβύβθ, οσ᾽ 
ΕΘΡΎΘ, ΤοΥΤ6. 
χαλεπώτατος, ἡ, ον; 868 

χαλεπός. 
χαλκᾶ, πουῦ. 800. ῬΙΌΣ. Οὗ 

χαλκοῦς ; 2,16, 
χαλκός, οὔ, τὴη.: 1. ΔγΌὺΉΖΕ, 

(0}}607".---ῶἃ. Α γρίθοθ ΟΥ̓Ἠ δ᾽), 26 ΟΥ̓. 
(0Ρ}ὈΕ67" ;---οὖ ὃ, 8 δρριθᾶ ἴο ὕπ6 
ΔΥΤΩΒ οὗ ὑπ6 Ῥρυύβίδῃ ὑγόοὺῦβ οὗ 
ΑΥ̓ΑΧΘΥΧΘΒ ; 568 1. τις. 
χαλκ-οῦς, ἢ, οὖν, 84]. [σοηὐτ. 

ἔν, χάλκ-εος; ἔτ. χαλκ-ός,“ ὈΤΟΏΖΘ, 
ΘΟΡΡΘΥ͂ ᾽ (“ ΟΥ̓, οὐ" ὈΘΙοΟΠρΊηρ ἰο, 
χαλκός "ἡ; Ὠ6Πη06) ΟΠ, Οἵ παᾶς 
ΟΥ̓͂, ΘΓΟΉΖ6 ΟΥ̓ Π0ΡΡ67" ; δ7071:26-. (0Ρ- 
»Ε67"-. 
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Χάλος, ου, τ. Τὴ ΟΠαϊο5 οΥ̓ 
Οπμαϊως (στ 7}ι6 Ομαϊὶδ). Αὖὐ ὉΠ 8 
Ῥγοϑθηῦ ααΥ, 4150, ἰῦ 15 ϑαϊᾶα ἴο 
Ὀθᾶτ ουὖ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 βὐϑωθυηθηῦ 
οὗ 105 ΦΟΟΌπΠαΙηρ᾽ ἰῃ Η5ῃ. 
χἄρίζομαι, Τ; χαρϊοῦμαι 

(Ἰαῦθ χὰρίσομαι), 1. Δ οΥ. ἐλὰρισα- 
μὴν, Ῥ. Ῥ885. ἴῃ τηϊᾶ. ΤΟΥΟΘ κε- 
χᾶάρισμαι, Υ. τηϊᾶ, [ΤΟΥ χαρίτ- 
σομαι; ἴὔ. χάρις, χάριτ-ος, “ἃ 
Τὰ ουγ " (“ς Τὸ 5ῆονν δυόοῦγ᾽ ἴο 
ὃν ῬΟΥΞΟῚ δ Ὀοτῦ Βοιηθῦ ΐηρ᾽ ; ΠΘ)06) 
70 σραίν, οὀϊῖρο, οὗο. 
χάρο-ις, ἵτος (Αοο. χάριτα δηᾶ 

χάριν), ἴ. [χαρ, τοοῦ οὗ ἐυαα αν 
ὁ“ [0 Το ]οΐοο ̓1 (“Α το]οϊοϊηρ 
Ὦθησθθ, ““ἕαγοι, Κίηᾶηδββ ̓ 
ὮΘΠΟ6) Α 86,86 οὐ “7αυολμ7" τϑοοῖγ. 
ρα; σγαϊζιίέμαρ, ἱμαηζϑ : --- χάριν 
εἰδέναι τινί, (10 ἄποῖῦ σγαξϊέμα! ἰο 
Ο6, .6.} ἐο 7εοῖ σγ"αΐοζμϊ ΟΥἩὨ Ἱμαπ- 
ζμϊ ἰὼ ΟἿ, ἐο οφηΐο)αϊγ, 7εοἴησϑ ο7 
σγαΐξίίμας ἰοισαγ 8 ΟἿΘ ; 4, 1ὅ. 
Χαρμιάνδη, ης, ἢ. Ολαγ- 

"ιαπαδ ; δι ἸΆΥΡΘ 86] ῬΥΟΒΌΟΓΟΙΙΒ 
τον οἵ Βδυσιοηΐα : Β66 ὅ, 10. 
χειμῶν, ὥνος, τὴ, Ἡίη{67": -- 

διὰ χειμῶνα, οἿ, ἀσοοιμηὲ ΟΥ̓ τυϊγ{67", 
1.6. οἢ δοοοπηῦ οὗ ὑΠ6 βουϑῖθ οοἹὰ 
[ακίη ἴο ὅδηϑ. λίηια, “ἐ γἰηΐου "ἢ. 
χείρ, χειρός, ἔ, Τὴ6 μαπὰᾶ: 

- εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, λα ΦΟΉϊ6 
ἱπίο ἰδ παπάς, 1.6. λαᾶὰ ρεμὲ λϊηι- 
8017 ἴπ {δὲ ροιδ" ΟΥ; 2, 2606 
[ἀκίῃ ὕο ϑὅδηβ. τοοῦ ΗΒῚ, ““ἴο Θ0η- 
γογ᾽ ᾿τ-δηᾶ 50, ΠΓΘΥΔΙΙΥ, “[ἢε 
ΘΟΏΨΘΥΘΤ ᾽᾽]. 
Χειρ-ί- σοφῷ -ος, ου, ΠΤ. 

[χείρ, ““ παπᾶ ᾿᾿ ; () σοηηθοῦϊηρ 
γΟΥΘΙ ; σοφ-ός, “ὁ ΟἸΘΥΟΥ͂, 5Κ1]- 
01" ἐς ΗΘ ὑμαὺ 5 ΒΚ Πα] λυ 2 τη: 
Ἠΐβ ῃαηᾷ ᾽ Οἠοὶγ,βδορῆι8; ΟΓ6 οὗ 
6 βΘΏΘΥΑΙΒ οὗ ἴῃ6 δΔ.Υ οὗ 
Ογτιιϑ. 
Χεῤῥ - -ὁ -νῆσος, νήσου, ἴ. 

[χέῤῥ-ος, ““ΟΥΥ Δ, 88 ΟΡ οβϑαᾶ 
ἴο Ὑγαΐου ; (ο) οομηθούϊπρ γΟΥΡΘΟΙ ; 
νῆσος, «ἰ λη ἰβαπᾶ δ ἄξω; Ὅτν- 
Ἰαηα- 1916 ηα᾽ ; Π6Π06) Α ρεηϊῃ- 
σα ; ΘΘΡΘΟΙΔΙΙΥ (85 αὖ], 9 δηᾶ 8, 

ΜΟΟΑ δΒΟΖΑΜΥΎΥ. 

4) ὑπαὺ οὗ ΤὭζαοσο᾽; ἐμ ΤὨτγδοΐαπ 
ΟἸ 67 ΒΟΉ 686. 
χε ρσί(ν), καί. ῬΙατ, οὗ χείρ. 
χήν, χηϊός, τη. δηᾶ ἢ, Α ΕΣ 

[κίη ὕο 585. μαῆϊδα, “ἃ σοΟΒΘ᾿ 
οἴ, Τιαὖῦ. 8561]. 
χῖλἴοι, αι, α, παπ. 8]. 4 

ἐμοτιδαγια. 
χῖλός, οὔ, τ. Ζογασο, ῬὉΤ7Ὸ- 

ϑ θη} 16)", 97᾽4.88 ΤΟΥ ὨΟΥΒΘΒ, δἔς. 
χιτών, ὥνος, ΞΖ. Απ ἐπα6᾽"- 

σα), θη ΐ, ἐμηῖο, 
χοῖνιξ, ἵκος, ἴ. Α οπμωπίς; ἃ 

ΟὝΘΟΙΚ ΟΥΥ Τ]ΘΑΒΕΪ͵Θ, ἃ0ο. ὕο ΒΟΙΊΟ 
Θα181] ἴο δρουῦ ἃ ρὶ πῦ δηᾷᾶ ἃ δ] ἢ 
ἘΠΡΊ5η, 800. ἤο οὔμοῖβ ἴο 8 
απδτῦ. 
χόρτος, ου, Τὴ. (““ ΤῊΘ ΟΎΘΘΙ 

ὑη1ηρ᾽; ΠΘΠΟΘὺ ΟΘ7 488, 770 ΤΟΊ 67" 
ΤΟΥ͂ Δ Πλ815 [αἰκίη ὕἤο ϑὅδηϑ. λα), 
“ΒΎΘΘ ᾿η; 
χράομαι (χρωμ.α,), ΄, 

χρήσομαι, 1. 8ΔΟΥ. ἐχρησᾶμην, Ῥ. 
Ῥαᾶββ5. 1 τηϊᾶ. ἴοτοο, κέχρημαι, Ὺ 
τηϊᾶ.: 1 δῦ. : ἂὲ 10 ε8ὲ, 
γα ἴθ τι86 ᾳ, θηρίον ; --οῦ 4, 8 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ δἴξου χρῶμαι. οὐδῇ 
ἐῳ ΕΥΙ Παρ : 70 φη7ου ; 8, ὅ.--- 

. (“Τὸ τι86 07" ΘΙΏΡΙΟΥ͂ Ὁη6 88. 
᾿δῇ: 70 γγοῦυθ, ΟΥἩ Πηα, ἃ ῬΘΙΒΟΙ 
Ο7" ῬὨϊηρ' ἴο Ὀ6 βοτῃηθύῃίηρ,. 
χρή; ἴ. χρήσει, ᾿τΡ 6 Υ8. ΨΘΙῸ 

ΓΡΟΥΏΔΡΒ. ΙῸΣ χρᾶ ; {τ. χρᾶω, “ἴο 
ΟΘΙΥΟΥ δὴ ΟΥ̓ΔΟΙΘ᾽᾽ (“ Τῦ,᾿᾽ 07 
ἐᾳ αοἰῦγ, ἀο] νουΒ δ ΟΥ̓ΔΟΙΘ᾽" ; 
ὮΘΠ66) 1, 718 ζαΐδα ΟΥ̓ Ἡ ΦΟΘ88α7). 
--2. ὙΠ} [0110. Τηΐ.: 71 8 ηιορί, 
ἤἱ, γσῃϊ, Θχρεαϊοηΐ. 

χρήζοιεν, 8. ΡΟΥΒ. ὈΙΌΥΤ, ῬΓ6Β5. 
ορῦ. οὗ χργίζω. 

χρή ζῳ, Ε, χρήσω, Υ. ἢ. [ΡτΟΡ- 
ΔῸΪΥ ΙῸΥ χρεί-ζω ; ἔτ. χρεί-α, 
““ηρ64 ἢ ὙΥΓΠ Ιπηΐ.: 70 ηρεᾶ, 
«ατΐ, αἸ6517"6. 
Χχρῆ-μα, μᾶτος, ῃ. ἰτοοῦ ΧΡΉ 

πεχρα ἴῃ χρά-ομαι, ““ 0 1186] 
(Τηδῦ ννϊοἢ 15 πιβϑᾶ ᾽᾿ ; ὨΘΠΟ6) 
ῬΙῸΥ. : Οὐοοαϑ, οὔ θείξ, ῥγορογίψ, 
ηιοτιοῃ, οἷο. 
χρῆναι, ΡζΓοβ, ἰηΐ. οὗ χρή. 
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χρησάμενος, ἢ, ον, Ρ. 
1, δου, οὗ χράομαι. 
χρῆσθαι, Ρτγ65. ἰπἴ, ΟΥ χραό- 

μαι. 

χρήστ-οιμος, μη, ἱμον, δά]. 
κα “ἃ ὑδὶπρδ' Γ ε ΟΥ, ὁ» 
ὈΘΙοηρίηρ ὧο, χρῆσις ̓̓  : Π6Π06) 
ὕςο γι, 8567" υἹσοαδῖ6, 
χρήσομαι, ἔξαΐ. οὗ 

χράομαι. 

χρόνος,ου,Ττα. 7Ἴη16:--- πολὺν 
χρόνον, 707 α Ἰοηρ ἔζη :--- πολλοῦ 
χρόνου, 707. ἃ ἴοὴσ ἥηιε; 9, 2ῦ ; 
Θ6η. οὗ ὔχηθ [8112, ΟΌΞ. 81]. 
χρῦσ-ἴον, ἴον, π. ἀΐτῃ, [1ἅ.} 

(ΠΑ ΠΡ Ῥιδδὰ ὍΣ ρΡο]α": 
Ὦ6Πη06) Οοϊαὰ ἴῃ ΘΘΠΘΥΙΆΙ :--αὖ 1, 
9 8ηᾶ 7,18 ΔΡΡΙΪρα ὕο ἃ β οἵ 
δο]ά. 
χρῦσ-οῦς, ἢ, οὖν, 44]. [οοηΐγ, 

ἔτ, χρύσ-εος; {7. σχρῦσ-ός, 
ΟΝ Γ ΟΥ Ὁ -ῬΒΙΟΠΡΊΠΡ' 
ἴο, ΡΟῸΙΔ᾽" ; Ὠδῆησ6) 1. Μααᾶς οΓ 
σοϊα, σοϊάφη, σοϊα.---2. Ογηαη- 
ἐπίεα, ΟΥἩ ᾿πίαϊα, τοὐΐ, σοϊα ;---ὖῦὺ 8, 
29 ΒΌΡΡΙΥ ἀκινάκην ὙΠ χρυσ- 
οῦν. 

χρῦσ-ο-χἄλτν-ος, ον, 88]. 
[χρῦσ-ός, “βοϊὰ" ; ; (ο) σοπηθοῦ- 
ἴηρ᾽ γον] ; χαλιν-ός, “ἃ Ὀτ1α]6 1 
(“ Ἡδυὶηρ 8 Ρο]α-ὈΥ1416᾽ ; 1.6.) 
Ἠαυϊηρ, ΟΥ̓́αρὶΐμ, α δγιαϊο ογπα- 
ηιοηΐορα ΟΥ̓ δἰμαα!οα εὐἱΐμ σοϊα; εὐἱίῃ, 
ᾳ σοϊα-βἰμααεα δρῖαϊο. 
χρῶμαι ; 8568 χράομαι. 
χρώμενος, ΠΝ ον, ΘΟ Ἐς 

ῬΓΕΒβ. οὗ αν ἤρ 
Χροι, ἃς, 11. 4. ῥϊαζέ. -2. 

Α ἰαπά, σον ἐγ, ̓ δἷο. .--αὖ 9, 19 ἧς 
ἄρχοι χώρας ἰ5 Ῥυῦ ΟΣ τὴν χώραν, 
ἧς ἄρχοι ; ὑπ6 δυθδῦ, χώρας Ὀεΐπρ' 
εὐὐτεοϊοα τηὔο ὑπΠ6 Το] αὐϊνο οἸδιιβ6, 
δᾶ ὑδκίηρ [6 οαϑ6 οὗ μ8 γΕ]8. 
ὑϊγ8. 
χωρ-έω (-ὥ), ἴ, -ἥσω, Ῥ. (κε- 

χώρ)-ηκα, 1. 80Υ. (ἐ-χώρ)- σα, 
γ. ἢ. δῃᾶ ἃ. [χῶρ-ος, “8 ΡῬΙ806 
(Τὸ βὸ ἴο ἃ ΡὈ]8οθ᾽᾽ : 6106) 
1. Ναοιῦ.: 70 αανάαηοθ, ΡγὈςΘΦ6Ε.---- 
“ Ἀσδι {ἘΠῸ. πᾶνθ υἷῖβοθ ο»" 

ἰπηὰ, 

Ἐ } 

ΤΌΟΤΩ ΤΟΣ; ΒΘΠ66) 70 δοϊὰ, ξο".- 
ἑαΐῃ. 
χωρ-ἴον, ἴου, τ. (ἄϊπ. ΟἿ]Υ ἴῃ 

ΤΟΥΤῚ) [χῶρτ-ος, “ἃ Ρ]406᾽ 4 
»ίαοο, 8ροί. 

χω-ρίς, δᾶν.: 1. 4"αγ , δεραν- 
αἰοῖψ. ---,2. Ὑῖὰ Ορθη.: Ἂἂραν 
7γοτι, οἴο.; 4, 18 [ακΚὶπ ἴὸ ὅΐ8. 
τοοῦ ἨΑ, ““ἤοΟΊἸοδΥτο, ἀραπᾶοῃ ᾽ ἢ. 

Ψψάρος, ου, τι. 7.6 εαιϑ 
(τον 1.6 ϑεϊμεη); ἃ Υδρὶα βύτθατῃ 
ΜΏΪΟΉ ΤΌΒ6 ἴῃ ὑῃ6 τηοπηΐβίηβ οὗ 
Οαὐΐδοηΐα, δηα, ἤονγίηρ ὑπΥΟῸρΡ ἢ 
ΟἸΠΙοἷω, δυηρύϊοα {561 ἰηὔο ἐμ 
Μραϊθουυϑηθϑῃ. 
ψέλλζον (αἴξο, Ψψελζον), ου, 

Ὡ. «4πὴ αὐ ηιἰοΐ ; α δ)γαςεῖεοΐ, 
ψεύδω, ῖ. ψεύσω, 1, ΒΟΥ. 

ἔψευσα, 8. 1, Αοὗ. : ΤῸ ἀ6- 
οθἶυ.----2, Εὐκή. ψεύδομαι, 
Ρ. ἔψευσμαι, 1. ΒΟΥ. ἐψεύσθην, ἴ. 
ψευσθήσομαι, 710 ὃ6 ἀεοεϊυθα ;---ὐ 
8,11, ἢ Αοο. οὗ “ Βοβρϑοὺ.-- 
38. ΜΙά.: ψεύδομαι, ἢ. ψεύσο- 
μαι, Ῥ. Ῥ8Ξξ85. 1 ταἱα ἔοτοθ, ἔψευσ- 
μαι, 1. 8οΥ, ἐψευσάμην: 8. Τὸ 
ἰδ; ἰο ϑροαΐ 7αϊϑεῖῃ.---Ὦ, Τὸ βρεαξ 
,7αϊβοῖψ αδοιιξ ΟΥ̓ σοποεγηηρ, ἰο 76- 
»}»ογὲ 7ζαϊϑεῖψ. 
ψευσάμενος, η, ον», ΡΒ. 1. 

ΔΟΥ͂, τη, οἵ ἐαροεγϑρ 
Ψηφ-ῖζομαι, ἔ. -ιοῦμαι, Ῥ. 

Ῥδ85. 1ἢ τη], ΓΟΥῸΘ (ἐιψήφ)- ισμαι, 
1, δοὺ. (ἐ-ψηφ)-ἴσᾶμην, ν. π. 
[Ψψηφ-ος, “8. ΡΘΌΡΙΘ᾽ ; ΠΘῆςθ, “ἃ 
γούθ᾽᾽ 85 ρίσϑη ὈΥῪ οδβεϊῃ Θ᾽ ῬΡΘΌΌΙΘ5 
ἰηὔο ὑη6 νούϊηρ Γ᾽ 1. 7Ὸ σῖνο 

Ι οπο᾽ δυοίδ; ἴο υοΐφ.---Σ, ὙΥ᾿ΌῊ Τηΐ, : 
70 ὙὉὍη7ῦἦοίδ, γεβδοῖνθ, ΟΥ αεοίον τ, ἴο 
40, εἴς. 
ψιλ-ός, ἡ, ὄν, δΔα].: 1. Δα; ε, 

παξκεα, κεἰ οουογ6α.---, ΟΥ̓ ἃ σουῃ- 
ΟΥΎ, οἷς. βαγε οἵ γ΄ υφοςν, 
ψιλ-ὄόω (-ὦ), ἔ. -ὥσω, γτ. ἃ. 

{ψιλεός, ἘΣΘ "7 Ἐπ οΣ,. ΕΣ 
αθ.: 70 ϑδἰγὶρ δα7) ο7.---2. Ῥα85.: 
ψτιλιόομαι (-οῦμαι), Ῥ». (ἐ- 
ψιλ)τ-ωμαι, 1. 8δοΥ. (ἐ-ψτλ)-ώθην, 
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(Τὸ 6 εὑγὶρροᾶ δῖ οἵ" : 
Ὦ6)06) 70 δὲ αϑαπαοπφοα ὃν, ἰο ὃ6 
ἰογε ωἱέονῖν ιὐἱίμοιέ; 10, 18, 

ἢ, ὦ, 1:16]... Ὁ} 
Ω, ὦ, ῬΓ65. βιι ]. οὗ 1. εἰμί. 
ὧδε, ϑδᾶγν. ζ1{}μι6 τσαρ, 80, ἔδιις, 

ἐπ ἱμ6 γοϊϊοιοίηη ο ἸπαἸ7}67". 
φκεῖτο.,. 8. ῬΘΓΒ. 5'ηΡ,, ἱπ ΡΘΥΕ, 

ἱηᾶ. ΡΆ85. οἵ οἰκέω. 
ᾧκτειρον, ἱ᾿ἱπροσῖ, ἱπᾶ, οὗ 

οἰκτείρω. 
ὡμολογεῖτο, 3. ῬΟΙΒ. 5ἰηρ, 

ἸΧΩΡΟΥΙ͂, 1ηα. 0855. Οὗ ὁμολογέω. 
ὡμιολογή μνην, ΡΙαροτΕ, Ἰηᾶ, 

Ῥδᾶ58. οὗ ὁμολογέω. 
ὠμολόγουν, ἽΩΡΕΤΙ, 1ηᾷ, οὗ 

ὀμολογέω. 
ὦν, οὖσα, ὄν, Ῥ. ῬΓ6Β. οὗ εἰμί. 
ὠν-έομιαι (-οὔμαι), δι 

-ἥσομαι, 2. ΔΟΥ͂. ὦγτορ. ἐπριάμην 
(Εν ΟἾΒΟΙ. πρίᾶμαι), "τς 
[ὦνος, “8. Ῥγΐοο᾽᾽] (“Τὸ ρἷνα ἃ 
ῬΙΟΘ ο7" Ῥαυπηθηῦ ΤΟΥ ἡ ; ὨΘΠΟ66) 
1. 70 διιψ.---2. ΥΊ Αοο., δηᾶ 
6 6η. οὗ ΡΥΪΟΘ: 70 ϑεμ βΒουπούπίηρ 
ον, ΟΥ̓ αἱ, ἃ οογίδίῃ ΒΆΤΩ ; ὅ, θ, 

ὥνϊα, ων» 860 ὦνϊος. 

ὥν-ἴος, ἴα, ἴον, δα]. [ὧντος, 
“8. ὑχίοϑθ ᾿᾽ (“" Ῥοχίαϊῃηϊηρ ὕο 
ὦνος᾽᾽ ; Θ6η06) 70 ὃς δοιισὴῆΐ ΟΥ 
ρει ομαϑβοα; 701" 8α16.--. 5. ϑι Ὀδύ. : 
ὥνϊζα,, ων, π. Ρ}]αγ. (“ ΤῊΐΪπρ5 ἴο 
Ὀ6 Ροπρῆῦ, οέίοσ.; Ὁ ρΡ5 ΤΟΥ 5816,᾿ 
ἱ.6.) αοοαϑ 701" βαῖδ, ῃναγ οί ἰ0α 768, 
ςοτηηϊοα τ 68, 
ὠόμνην, πραγ, πᾶ. οἵ οἴο- 

μαι. 
ὯὩπις, ιδος, ἢ, Ορίδ; ἃ οἷν 

ΟΥ ὕῃ8 ὈδΔηΚ5 οἵ (86 ΤΊ ρΥΙΒ. 
ὠπισθοφυλάκουν, ἱτηροτί, 

πα. οὗ ὀπισθοφυλακέω. 
ὡπλισμένος, ἡ; ον, Ῥ, ῬΕΙ͂. 

Σ᾿ Ῥ888. Οὗ ὁπλίζω. 
ὥρ-α, ας, ἴ.: 1,4. βδραβοη, (ἴηι. 

-Ζ2. 4. ξραϑβοῆ οἵ ὕΠ)6 γΘδυ. 
ὠργιζόμιν, ἱπηροχέ, 

Ρβ88. οὗ ὀργίζω, 
ἱπᾶ. 

ΝΟΓΑ͂ ΒΑ ΝΥ. 

το, 8. ῬΘΙΒ. 5Βἰη6. 1π|-᾿ 
᾿ς 1π4. τηϊᾷ. οὗ ὁρμάω. , 
ὥρμιηντο, 8. ῬΘΓΒ. ῬΙΌΥΪ, Ὁ]1- 

ΡῬοσγῇ. πη. 855. οὗ ὁρμάω. 
ὥρμιουν, ἱπηροτγίῇ, ἱπᾶ. οὗ ὁρμ-: 

ἕω 

Ἢ ὡς, δᾶν. δηὰ οοἢΐ. : 1, 
Ααν.: 8. 45, Π|ο α5, 7μ5ὲ α5.---. 
Ας ὧν, τἶλὸ α8 ὕ΄. --- ο. 1... τοδαΐί 
ταῦ, ΟΥ̓ Τα, 16)"; Ποιρ.---αἃ, γΡμοη. 
--ο, {8 Ῥασύϊοῖρὶθθ οὐ μου ὕμδη 
{86 Γαὔτπχο, ο ρσὶγο ὑπ6 γθαβοη οὗἉ 
ὑη6 ὈΥΪΠΟΙΡΑῚ νΟΥῸ : 45, αϑ 1}, ὃν 
γραϑοῆ ο7.---Ε, ὙΙΌῸ Ῥατῦ. ἔαυΐύ,., 
ἴο ΤΔΥΚ ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ' ᾿ὐθηὐΐοη : 
4.5 ὑῇ υυἱἱὰ ἐδ ᾿πίοηϊοη, 97 ἀοὶπρ, 
εἰς. :---Σς ἀποκτενῶν, α8 7 υοἱίῃ 
ἐδ ἱηίοηζϊοη ΟΥ̓ ρωίζησ (ὨΪη1) ἐο 
αἀφαίδ ; 1, ὅ.τ-τὸ, ὙΠ ΒΌΡοΟΙΙ. 
γνο ᾶβ, ἴο ἀρθηοῦθ “186 ΒΙρμοϑῦ 
ῬΟΒΒΙΌ]Ο᾽ ἄθργθο :--ς τάχιστα, 
αϑ φιεϊοκῖν αϑ ροϑβϑιδῖ6.--- Ἢ,  ΊΌῊ πὰ- 
ΤΟΙ] : «δου, τεμεῖς αδοιιί. Ἔρᾳ 
ΤΘΩΡΟΥΑΙ] : Ἡλθη.----2, ΟΟ].: 
ΤἼαῖ; -- ἱῦῃ ᾿πα, οὐ ἢ ορῦ. ΓΝ 
ΟὈΠΙαα6 πεγγαύῦννο, ἰὼ ἀσῃοίθ ἃ 
[αοὺ ; ἢ τη, ὕο ἄθηοίθ, ἴο ἰη- 
αἰοαῦθ ἃ. σϑϑι]ῦ, σΟΏΒΘαΊΘΠΟΘ, ΟΥ' 
οἴξοοι.---Ὁ, 0 ἐδαί.----Α, Τμαΐί, ἱπ 
ΟΥ7.416᾽" ἐμαΐ, ἰο ἐδ οηα ἱδμαί. 

2. ὥς, ἀσδιηηοηδῦσ. δᾶν, 
ἐλιι5. 

8. ὡς, ΡΥ͵ΌΡ. Βον. 8.00., ὙΨΏΪΟΉ, 
ἰη ροοῦ δαΐπουβ, 15 ὑμαῦ οἵ ὃ. ῬΟΥ- 
ΒΟΉ, ΟΥ̓́ΟΘΥ ἃ ἐμίτρ' ΡοΥβοηϊηρα : 70. 
ὥσθ᾽; 866 ὥστε. 
ὥσ- περ, δᾶν. [ὡς, “88 ; περ, 

ΘΠΟΙ το Ραγύϊοϊθ, “ ᾿πᾶροᾶ ᾽ 1. 
Ἂς τπαδεοα, φυθη αϑ8, 78, α8.---.2. 44 
{, “ιι8 αϑ ὕ. 
ὥσ-τε (Ὀοΐοτθ δῃ δβρὶ ταϊθα 

γΟῦγ6] ὥσθ᾽), δᾶν. πᾶ οοπῃῇ.: 1, 
Αἄν. 0 α8.---2. Οοη].: 30 ἐλαί: 
δα. υΠῸὴ Τηᾶϊο. ὕο σορύθθοηῦ ἃ 
[αοῦ.---Ὁ, ΤῸ Τηΐ. ἰο Τ]ΔΙΚ 8 
γ ΘΒ ]ῦ 07 οἴἶεοοῦ: ϑο α8; 4, 8. 
ὠτειλή, ἧς, ἡ. Α ὡομηᾶ, απ 

οροη τοιραᾶ. 
ὠτ-ίς, ἴδος, ἔ, [οὖς, ὠτ-ός, 

ΝΥ) ̓ 
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“ἐ 8ὴ δδὺ " (“ἃ ὑπίπρ--ἶ,6, ΠοΥ6, [ ὀφελ-έω, ἔτ. ὄφελτ-ος, “Π6ΙΡ᾽᾽] 1. 
ἃ Ὀϊγ---ὐν 10} οὖς ᾿; ΠΘΠΟΘ, “ {Π6 | 70 πεῖρ.---2. 10 αἀο α 567 υἷοθ ἰο ὃ 
ὈΙΓα ὙΥἹΌ ἢ ΘΑΥΒ ᾿᾿ ; ὨΘΏ06) ἃ θυ | ῬΘ ΒΟΉ. 
ΤΌΣ 8. Βρθοῖθβ οἵ δωβίαγα, “Ὠΐϊο 1] ὠφελῆσαι, 1. 801. ἰηξ. οἵ 
Πδ5 Ἰοιρ' Ταῦ ΥΒ ρυονίηρ ΠΘΩΥ  ὠφελέο". 
105 ΘΌΥΒ. ὠφέλ-ἵμος, ἵμη, ἵμον, 88]. 
ὠφείλετο, 8. Ρ618. βίηρ. ἴτη- Ι[ὠφελ-έω, ““ἤο Ὀοηοῆῦ ") βέπε- 

Ροεῖ. 1πηᾶ. ρΡ88585. οἵ ὀφείλω. "οῖαϊ, 5ογυἱσραῦῖο, ααναπίαρφοοιιϑ. 
ὠφελ-έω (-ὦ), ἢ. ὠφελήσω, ὠφελοίην, Αὐὐίο ἴῸΥ ὠφελ- 

Ῥ. ὠφέληκα, Υ. ἃ. [ἸΘηρ μοηθ τ. | οἶμι, ΡΥ65. οὗ ὠφελέω. 

ΓΟΝΌΟΝ : ΡΕΙΝΤΕΌ ΒΥ 

ΘΡΟΤΥΙΘΝΟΟΘΣ ΑΝῸ (Ο., ΝΕ-ΘΤΕΕΕΥ 50 ἘΕ 

ἈΑΝῺῸ ΡΑΒΙΙΑΜΕΝΤ ΘΤΚΕΕΤ 
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ΟΣ ΠΟΘΙ ΒΟΟΙΖΘ. 

Νον ἰῃ οουχθα οὗ ρυθ]οαίίου, δαοὴ ΤΈΧΥ ἴῃ 32Τ1ΏΟ. 
Ῥουπᾷ ἴῃ οἷο, 

σΟΕΑΜΜΑΈΆΞ-ΟΗΟΟΙ, ΤΕΧΈΊΘ. 
Ὑ ἢ Μοσαθυ]ασῖεθ. Ἐιθα Ὀγ ΙΟῊηΝ 1. ἌΝΗΙΤΕ, 

1).1). Οχοῃ. 

ἘΟΕ βϑογὴῆς {πῆρ ραβδί τ ἢὰ5 Ὀδεὴ ψΊάεὶν [δὲ ἰμαΐ ἃ 
τοάποίοη ἴῃ ἰῃς6 οοβδί οἱ Ο)ασοίεαί ᾿ἤογᾷς πϑεα ἴῃ βοῇ οο]5 
ΘΈΠΘΓΑΙΥ, Δ Πα ΤηΟΥ6 Θϑρεοῖα Πγ ἴῃ ἰΠοβε ᾿ηἰε πα 64 ἴου θΟΥ5 
οὗ ἰῆε τηϊάα]ε οἴαϑϑεθ, νγὰβ αἱ οὔοὸβ ἀβϑίσαθ]α δηά ποί 
ἀππου!]ς οὗ δοσουρ] 5ητηθηῖ. ἘῸΥ [Π6 πιοϑδί ραῖΐ Οἱ] Υ 
Ρογίίοης οὗ δυΐμπουβ, ᾿ἴ μα θη ὑτρεά, ἀγα τεδά ἴῃ {Π6 
εαυ]δ6ϑ βίαρεϑ οὗ εἀποδίϊοῃ, πα ἃ ΡῈΡ1] 15 πιϑαδ}}ν ἴα Κα η 
τόση οὔθ ψγοῦὶς 0 δῃοίπευ αἱ ἰΠ6 ἐπα οἱ εδοῇ ϑιισοθδϑῖνα 
ΠΑ] -γΘΔΥ ΟΥ̓ ἰδιτῃ ; 50 (Παΐ, 1 Πᾶ5 θεεὴ δαάεα, ἃ Ῥοοκ 
ΠΕΘΩ] 655] ἰαῦρα δηα ῬΥΟΡοΟΥ[ΟΠ4}1Υ ΘΧΡΘΏΒΙνΕ 15 ἰδ] 5146 

᾿ΔΙΕΥ ἃ 5ῃογί δῃᾶᾷ Ὀυΐ ραχίϊαὶ 8586 ἴοσὺ. οὔθ οὗ ἃ τΊΟΥΘ 
δἀναπηοθα παΐαγε απ ρέυπαρβ οἱ 5111 ΠΙσῆδν ρτῖοθ. Ἀπά 
[Πδΐ {Π6γ6 15 ἐγαῖῃ ἴῃ (ἢ 656 τευηδυϊςα, ΜΙ Οἢ ἃῇα Ποατᾷ οἡ 
4}} 5ς1465, 1 οαπηοί πὶ 6 οοποεάβξα. 

ὕπαετγ {πὲ {π|6 οὗ Ογαρμαγ- δελοοί 7 χίς, ᾿μοσείοσα, τἰ 
85 Ὀδθη αδίθυμηϊηθα ἰο ἰἴβϑιθ 1πΠ βδραίαίΐα Ῥαγίβ ϑοἢ 
Ῥογίίοηβ οἱ οἱαβϑίοδὶ νυυϊευβ 85 ΔΙῸ ΤΏΟΥΘ σΈΠΘΓΆΠΥ ταδά 
Ιῃ 50ῃοοΪβΒ. Ἐδοῦ Ῥαγί ψΨ}1}1 οοπίαϊη ἃ Ν᾽ οοααΐαγυ οἱ ἰῃς 
ὑγοτά5 ἰουπα τη {Π6 Τ εχί τ δ γα θ5, νυ 6 οἡ (86 ΡῥΪδη 
αἀορίεα ἴῃ ΥΗΙΤΕ 5 εἀϊοη5 οἱ ΕὔΤΚΟΡΙ 5, ΡΗ ΕΘ Εῦϑ, 
ΟΟΚΝΕΙ 5 ΝΕΡΟΒ, ἄο. 

1 15 ποὶ ᾿ηἰοπηαδά ἰοὸ {πγη]5 ἢ ἰἣς “ ὐαι γα - Θ ΘΠ 00] 
Τοχίβ᾽ νι Νοίθβ. 511], σι ἢ Ροϊηΐβ οἵ σομῃβί τι 0. ἃ5 
ΒΊΔΥ ΔΡΡΕδαῦ ἴο γεααῖίγα εἰ ποι δίϊοη νν1}} 6 Ἔχρ] αἰ πε α ἀπά οΥ 
1Π6 ῬΓΟΡΕΙ Δ ΓΟ]65 ἴῃ (Π6 βεγεσαὶ Ὑ ΟΟΔΌΌΪ]ΑΥ]65 ; 50 ἰμαΐ 
ΤΉ ΠΟ Θβ5 6 η(184] ἀηα Ἰδρ! παῖς αϑϑιβίδηοα ψ}1}] ΡῈ βαρ δά 
ἴο ΡΌΡΙ5 ἴῃ ΡΙασεβ Ὀγουρ ἢ ργοσ θην ἀπά οσ {ΠΕ ῚΓ ποίϊςα. 

ΙΤοηάοη : ΤΟΝΟΜΑΝΘΟ δηᾶ (Ο. 



Νον ἰπ οουγβε οὗ ρυ δ] οδίίοη, ἱπ 32πιο. δδοῦ ΤΈΧΤ 

Ῥοιηα ἴῃ οἸΟ ἢ, 

ΠΑΝ ΝΑΒ-ΘΟΗΟΟΙ, ΤΈΧΤΟ, 
ΜΙΤΗ ΝΟΟΑΒΟΙΑΗΙΕΒ. 

Ἑάϊιεα ὈὉγΥ ΤἸΤΌΗΝ Τ. ΜΝΗΙΤΕ, 1.0. Οχοη. 

Τὴ 7οϊϊοισῖησ ΤΈΧΥΒ ἴω ἰδῖὶ8δ ΒΕΒΙΕΒ αὐὸ ὩΟΥ ΟΠ 5αΪ6:---- 

ἘΓΟΤΙΑ ΟἿΣ, Ελνές Βοοῖς οὔ εἶς δι ον κεευνν» ἐν κι ἐν εν Ῥγίος ρος 
ΊΒΟΣΤΙ,, ΕνΞι Βοοῖς: οὗ ἐδ ΖΕ δ». ὐῶετν οὐδ κε λνέν ἐῃ Ῥγῖος τς. 
ΨΙΒΟΊΤΙ,, ϑεοοηὰ Βοοῖ οὗ με “Ἐ  ηα61ὰ.. .. 0. ὁ... ον ο ον οο Ῥγίος τς. 
ΨΊΒΟΤΙ,, Τὰ Βοοῖκ οὗ 1μῈ ΖΕ ποϊά.. «Ὁ... νν νον ΜΝεαγέν γεαών. 
ΨΙΒΟΊΙΤΙ͂,, Ἐουτί Βοοῖς οὗ {πε ΟδοΥρΡΊΟ5.. .. «6 6 οο ον Ῥχὶοβ 15. 
ΨΙΒΟΤΙ;,, ϑιχεὰ Βοοῖ οὗ ἴπς Ζ  πεϊά.........2ὸν ον ἐνόουν Ῥῆςς σῦν 
ΟΖΕΞ͵ΑΙ, ΕἸἰγοὶ Βοοῖκ οὗ ἴῃς δος Νῆασ..........  ὙΣ Ῥτίοςβ 16, 
ΟΖῈΒ5Α ΞΕ, Τηϊτά Βοοῖς οὗ τς (α]Π[ος ΑΓ .. {0.0 νον σον Ῥεῖος οἵ. 
ΟΖΕΞΑΞ, Ἐουσγ Βοος οὗ ἴπε Οδ] [Ὃς α΄. .... «0 .ν Ῥτῖςα οἵ. 
ΟΕ ΆΤΕΡ. ἘΝ ἜΟΟΙΝ οὗἩὨ τΠ8 ΘΑ αν προντονι εν.» Ῥτγίος 1ς. 

ΟΖΕῈΞ ΑΙ, ϑιχιὴ ΒοὺΚ οὗ 1ῃς δ] ς ΑΓ. .. «Ὁ. κνννν Ῥχῖοθ τς, 
ΝΈΡΟΒΞ, Μιεδάς5, Οἴπιοη, Ῥαιβαηΐιβ, πα Αὐἱβειά 85... Ῥύῖος οα. 
ῬΡΗΖΙΌΒΌ Κ, ϑεϊδοιίοη οὗ {Ἀπλ]αῦ ἀπ τπιϑια! ν τεδά 

ον ΠΕ Δ, ὐγὰχὶι". ὦ. Ρχῖσα οἵ. 

ῬΗΖΕΏΒΤΒ, Εἰτοὶ δπὰ ϑεοομά Βοοῖκϑ οἵ ΕδΌ]65 .... Ῥυος 15. 

ΟΥΙΏ,, ϑὅ8είεος Μνιῆς ἔτοτῃ πΠῈ Μοιδιμογρ 565. . . «αν τ. Ῥτῖοα οὐ, 
ΧΕ ΝΟΡΗΟΝΥΏ,, Εἰγοε Βοοκ οὗ τῆς Αμπαραβϑὶβ.,.,..ἍἊῬυῖίος 15. δα 
ΧΕΝΟΡΈΟΝ, ϑεοομὰ Βοοκ οὗ {πθὸ Απαθαβὶθ. .. «66. Ῥγίοα τσ. 

51. ΜΑΒΚ ΚΒ ΘΟΟΞΡΈΣΙ,, Οτεςκ Τεχι, ΕΠρΡΊΘῃ ᾿ 

ΟΡ ψΠρᾶρᾳ4ΨΕΕιὌὭοὌςο [{[ὺ ἐπ΄ ὔ-- Νίισαγέν γεαάζγ. 

ΞΤ, σΟῊΗΝ 5 ΘΟΟΞΡΕΣΙ,, Οτεεκ Τεχὶ, Ἐπ ΡΊ5ἢ ᾿ 
Βσοίὸς 0.008 ὑπ σε ον κου μνΨοΕΨἝνςνἝἘἜΕηι ἜἘὁΘΩΕάοέΨυνσἔἘοΕὁἌἁονινὍνὍ. 75 ἐλε γέςτ. 

ἰΟΟΑι. ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΤΕΧΤΞ5. 

ΤΙΥΝΥ, ΒΟΟΚ ΧΧΊΙΤΙΤΙΙ. Ὑν1ῃ Οτατηπηδεῖοαὶ ἀπ Εἰχρίαπα 

ἴον Νοῖςθβ, ἀπά ἃ Νοοαδλθιίασν οἵ Ῥσορεσ Ναπιεβ. Εις [0 
τΠ6 αϑεὲ οἵ (απάϊάκαιϊες απα! νης ἴογ ἴῃς ἴὐπίνευϑθιν Τνος 
Ἑχαπηϊπαίίουβ, ὈὉν ἴῃς δν. Ὦσ. ΗΙΤΕ. τῶιηο. ρτῖος ΗΑΚΕ 

α- (ἘοΟΥ͂Ν. ᾿ 
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